
Nesta seção, trazemos uma entrevista com a Profa. Judith Guimarães Cardoso, que fala sobre o curso de 
Pedagogia da UFMT. Ao descrever a sua trajetória na instituição, a Profa. Judith elucida pontos marcantes 
do curso ao longo dos seus 50 anos, ressaltando  avanços conquistados, sem deixar de avaliar lacunas 
e  dificuldades que inda persistem. Judith é aposentada da universidade, possui mestrado em Educação e 
doutorado na área de Ensino, Avaliação e Formação de Professores, tendo atuado na instituição no período 
de 1982 a 2015.
BLB - Que instituição abriu o curso de Pedagogia? Em que ano  começou e onde?
JUDITH - O curso de Pedagogia foi criado em 1968 no Instituto de Ciências e Letras (antigo ICLC), que 
era constituído também pelas faculdades de Economia e Engenharia Civil. Na ocasião, foram ofertadas 80 
vagas no total, nos dois semestres, todas para o horário noturno. Já a Faculdade de Educação, que mais 
tarde passou a abrigar o curso de Pedagogia, foi oficializada em 16 de dezembro de 1969, em substituição 
à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cuiabá. Com a oficialização, os cursos de licenciatura em 
Matemática, Física, Química, Geografia, Letras e História Natural passaram a integrar também a Faculdade 
de Educação. No âmbito da Pedagogia, a oferta se dava na modalidade licenciatura plena, com habilitação 
para Administração Escolar de 1º e 2º Graus e Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino de 2º 
Grau.  
BLB - Quando o curso passou para a UFMT, já veio para o campus?
JUDITH - De imediato, não. A UFMT foi criada um ano depois da Faculdade de Educação, precisamente em 
10 de dezembro de 1970. Contudo, o curso de Pedagogia foi transferido para o campus central da univer-
sidade apenas em 1972, com a conclusão do bloco do Centro de Ciências Sociais, também conhecido como 
CCS.

BLB - A professora foi aluna da segunda 
turma. Quantos entraram e se formaram 
na turma? 
JUDITH - Sim, estou entre os pioneiros e in-
gressei como aluna da segunda turma. Mas, 
de fato, não sei exatamente quantos éramos. 
Estimo que em torno de 35 a 40 alunos, com 
predominância do sexo feminino. Na nossa 
turma, havia somente um aluno, o nosso di-
leto colega Pedro Silva. E, como as oportuni-
dades eram poucas, os alunos agarravam a 
chance com grande disposição e entusiasmo, 
fazendo com que a maioria dos ingressantes 
chegasse ao final. Nessa turma, embora sem 
número exato, posso afiançar que poucos fi-
caram no percurso.
BLB - Como era estudar nessa época e 
quais docentes carregou em suas lem-
branças? 
JUDITH - Eram tempos difíceis, de muita es-
cassez e redobrado esforço para lograr com-
pensar as dificuldades. Os alunos, realmente, 
pagavam o preço do pioneirismo. A ausên-
cia de espaço físico adequado, por exemplo, 
constituía obstáculo a ser transposto constan-
temente. Nesse particular, para se ter uma 

ideia, durante os quatro anos em que frequentei o curso, tive aulas no Liceu Cuiabano, Escola Técnica 
Federal, Colégio José Barnabé de Mesquita e, apenas no último ano, com o término da construção do bloco 
do Centro de Ciências Sociais, passamos para o campus Central de UFMT. Além da falta de espaço físico 
próprio, igualmente, não contávamos com bibliotecas. Trabalhadores, em sua maioria, saíam direto do tra-
balho para a sala de aula, sem ter suporte de um restaurante universitário ou cantinas abastecidas.
Do ponto de vista acadêmico, o primeiro ano era composto pelo denominado Ciclo Básico, presente em 
todos os cursos com as mesmas disciplinas, como Português, História Geral, Econômica e Política e Teoria 
das Ciências. O número de alunos por sala era muito grande. Em função desse expressivo público, muitas 
aulas eram ministradas em auditórios como o do Liceu Cuiabano. Dessas aulas, não me esqueço das do 
professor Antônio Cesário Neto, um dos maiores linguistas do Brasil, falando nada menos que seis idiomas 
e, já com idade bem avançada, ministrando aulas de língua portuguesa para a minha turma, que agregava 
ainda alunos de engenharia, economia e outros cursos.
Como os focos de formação eram bem distintos, grande parte da turma não se interessava e talvez nem 
mesmo entendia o alcance dos conhecimentos do professor Cesário Neto, o que permite a constatação de 
que, se por um lado, a ideia do Ciclo Básico era uma tentativa de alargar a formação geral do aluno, por 
outro, de um modo geral, o aluno não tinha expertise para compreender esse processo formativo e nem 
interesse para aproveitar aulas com foco que não fosse na sua formação profissional. A maioria tinha pres-
sa ou curiosidade para cursar as disciplinas da sua área específica.
No curso de Pedagogia, a maior parte do corpo docente era constituída de jovens professores, como João 
Molevade, Pedro Piloni, Celio Cunha, Edite Maciel, Pedro Novis Neves e Laura Furtado e, ainda, as professo-
ras Célia Barreto e Sílvia Vitorino, dentre outros. Alguns se destacaram não apenas pela qualidade didática, 
mas pelo tipo de disciplina. Exemplos são João Molevade, que vinha do interior do estado para ministrar 
aulas da disciplina de Currículo, e uma professora de São Paulo que veio ministrar a disciplina Metodologia 
do Ensino de 1º grau. Eram aulas intensivas que, inclusive, aconteciam aos sábados e domingos. Tivemos 
também a professora Yolanda Saraiva Mendes, de História Geral no Ciclo Básico, que ministrou duas disci-
plinas na nossa turma e se revelou um ser humano da melhor qualidade. 
Uma característica básica da turma era o elevado nível de comprometimento e envolvimento, tanto dos 
alunos quanto dos professores, o que reforça a assertiva de que o bom ensino é feito por professores e alu-
nos. A gente procurava driblar as condições precárias em que se desenvolvia o curso. Para nós, feriados e 
fins de semanas eram dias de estudo. A gente se reunia para estudar ou fazer trabalhos na casa das irmãs 
Gregório. E tal qual o estudo coletivo, muitos livros eram comprados em sociedade, de forma a possibilitar 
o aprendizado de todos. 
Depois de formados, a maior parte dos alunos egressos dessa turma ocuparam funções de liderança no 
campo educacional do estado. E não apenas. Na política, a única senadora por Mato Grosso, a professora 
Serys Slhessarenko, até o momento, é egressa da segunda turma do curso. 
BLB - Como pedagoga, em que trabalhou?
JUDITH - Atuei em várias esferas da educação, com passagens breves no ensino científico dos Colégios 
São Gonçalo e Liceu Cuiabano. Na realidade, trabalhei com os três graus nos quais se organizava o ensino.
Na Escola Técnica, ingressei em 1969 e lá ministrei aulas no Ginásio Industrial e no Ensino Técnico de Se-
cretariado por dois anos. Nessa instituição, atuei também em funções técnicas, tais como coordenadora de 
Curso, chefe do Departamento de Pedagogia e Apoio Didático e, por último, como Diretora Geral.
Na UFMT, ingressei em 1982, em regime de 20 horas, como professora de Estrutura e Funcionamento da 
Educação, atuando nas licenciaturas, inclusive na Pedagogia.
BLB - No seu retorno ao curso, como docente, quais as percepções?
JUDITH - O cenário acadêmico, obviamente, tinha mudado bastante pois transcorreram cerca de 10 anos. 
Um tempo bastante razoável para reconhecer as mudanças, sobretudo, as positivas. O curso tornou-se 
mais atrativo se comparado à época em que era estudante, sendo que as condições objetivas de funcio-
namento também melhoraram significativamente. Uma vasta biblioteca e restaurante universitário estão 
entre elas. Identifico que a oferta de vagas apenas no horário diurno proporcionou ao corpo discente maior 
envolvimento com a vida acadêmica, enriquecida com docentes mais qualificados, inclusive com pós-gra-
duação. Pude ainda constatar maior integração entre o ambiente acadêmico e as redes de ensino, resul-
tando em acréscimos de aprendizado em sala de aula.
BLB - Em 2007/2008, como coordenadora, organizou a reformulação do PPC ainda em vigor. 
Como foi esse processo?
JUDITH - Quando assumi a coordenação do curso de Pedagogia, o processo de reformulação do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) já estava praticamente concluído. A minha participação ficou limitada apenas 
a ajustes posteriores, após a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação reencaminhá-lo à coordenação do cur-
so. Nessa ocasião, fiz, juntamente com o Colegiado do Curso, as devidas alterações, com a introdução de 
disciplinas básicas, como Avaliação, Currículo II e outros componentes curriculares. Também introduzimos 
novas disciplinas optativas e explicitamos a forma de avaliação. Numa rápida análise, senti falta nesse pro-
cesso de reformulação, da opinião de egressos, assim como da participação de representes das redes de 
ensino e sindicato. Em outros dois processos anteriores, esses profissionais foram envolvidos. 
BLB - Atualmente, aposentada, mantém vínculo com o curso?
JUDITH - Apenas afetivo. Estive uma única vez para falar sobre o curso aos alunos do 1º Ano, da turma da 
Maria das Graças, professora da Disciplina Projetos Integradores I. Contudo, mesmo que ausente do dia 
a dia, continuo acompanhando de longe os progressos, torcendo pelos êxitos, bem como sofrendo com as 
dificuldades. Uma aposentadoria, após um longo tempo de vivência, não significa, necessariamente, su-
pressão de laços, bloqueio de contato ou indiferença ao que acontece no curso.
BLB -  O que o curso de Pedagogia, que completa 50 anos, significa para MT?
JUDITH - O curso já formou um grande número de profissionais que ocuparam ou ocupam espaços impor-
tantes na educação do estado. Na atualidade, ofertado sob a estrutura curricular de 2008, ancorado nas 
DCN/Pedagogia 2006, forma profissionais para trabalhar nas várias esferas da educação: seja em creches, 
educação infantil, nos cinco primeiros anos do ensino inicial; nas disciplinas pedagógicas do Ensino Médio 
ou nas funções de coordenação e gestão; na educação não escolar, em empresas, ONGs e órgãos públicos. 
É expressivo o contingente de professores egressos do curso responsáveis por produzir conhecimentos que 
impactaram e impactam diretamente a sala de aula, pelas redes de ensino estadual, municipal, além de 
órgãos públicos. De certa forma, muito do que acontece no âmbito do ensino, nas várias esferas, tem a 
contribuição do curso de Pedagogia. Para a melhor compreensão da extensão dessa presença, basta lem-
brar que grande parte dos docentes do IE são ex-alunos.
É certo que, ao longo desses 50 anos de existência, ocorreram inúmeros avanços, alguns determinantes 
para a educação pública, mas é igualmente certo que ainda há muito a ser feito. Os desafios continuam 
enormes para a sociedade e para os acadêmicos, futuros profissionais. Se hoje é possível afirmar que mais 
alunos frequentam a escola quando comparamos com o passado recente, por outro lado, não podemos 
perder de vista que o direito à aprendizagem e ao ensino de qualidade ainda é restrito a uma minoria.
Como pode ver, grande parte do caminho foi pavimentado, mas a estrada se revela longa e alguns obs-
táculos seguem inamovíveis no rumo da educação que todos queremos. A perda de prestígio social da 
carreira de professor é um dos fatores indesejados nesse cenário em construção. A falta de continuidade 
das políticas públicas também concorre para a falência dos esforços e afeta negativamente o ânimo de 
tantos quantos trabalham para a promoção do ensino e da educação.  Mas, como sempre otimista sem ser 
ingênua, vejo a educação e o curso de Pedagogia da UFMT com o olhar da esperança, mantendo a firme 
convicção de que os egressos se mostrarão comprometidos com a construção de uma sociedade menos 
desigual. Essa foi e continua sendo a aspiração e inspiração que norteou o meu trabalho ao longo desses 
quase 50 anos, e que qualificou o melhor dos meus esforços como professora e profissional da educação.

Caro(a) professor(a),

Neste número, em vez de experiência exitosa, optamos por apresentar re-
lato memorativo e, ao mesmo tempo, comemorativo dos 50 anos do Curso 
de Pedagogia da UFMT, concedido pela Profa. Judith Guimarães Cardoso. 
A professora,  presente nos mais significativos momentos dessa trajetória 
desde a implantação, nos brinda com relevantes reflexões sobre o curso e 
a profissão de educador.

Apresentamos também uma entrevista com Candida Soares da Costa, pro-
fessora da UFMT e Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Relações Raciais e Educação – NEPRE. Ela esclarece aspectos importantes 

do Conselho de Políticas de Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Assistên-
cia Estudantil – Prae, o colegiado que reflete o compromisso da instituição 
com segmentos historicamente excluídos deste lugar social que é a univer-
sidade pública.

Agradecemos a colaboração das professoras e lembramos que este veículo 
está à disposição de toda a comunidade acadêmica para divulgação de ini-
ciativas inseridas no escopo ensino/iniciação científica/extensão.

Boa Leitura!
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Nesta entrevista, a Profa. Candida Soares da 
Costa, que presidiu o Conselho de Políticas de 
Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil (Prae) da UFMT, no período de 2016 a 
2018, fala sobre o órgão, destacando sua finali-
dade, avanços e desafios. Natural de Santo An-
tônio do Leverger – MT, Candida é professora da 
universidade desde 2008, possuindo graduação 
em Letras e mestrado e doutorado em Educação. 
BLB – O que é o Conselho de Políticas de 
Ações Afirmativas da PRAE/UFMT? Quando 
foi criado?
CANDIDA - O Conselho de Políticas de Ações 
Afirmativas foi fundado em 2014, no contexto da 
instituição do Programa de Reserva de Vagas nos 
cursos de graduação da UFMT, após amplo de-
bate com a comunidade interna e externa. É um 
órgão colegiado de caráter consultivo, propositi-
vo e avaliativo, cuja finalidade é contribuir para 
a promoção das políticas de ações afirmativas na 
Universidade, com vistas à superação das desi-
gualdades sociais e raciais e ampliação dos pro-
cessos de controle social sobre essas políticas.
BLB - Como o Conselho é composto e quais 
as frentes de ação?
CANDIDA - O Conselho é constituído por repre-
sentações internas de diferentes segmentos e ex-
ternamente por entidades que atuam no campo 
das relações raciais, movimentos sociais e Direi-
tos Humanos. Enquanto órgão colegiado, pauta 
as demandas dos segmentos que o compõem e 
contribui para que a UFMT possa executar as po-
líticas de ações afirmativas, a fim de que se afir-
me como uma instituição socialmente referencia-
da que atua para o fortalecimento da democracia 
em nosso país, a partir do acesso dos diversos 
segmentos sociais no ensino superior.
BLB - Poderia citar um exemplo, na prática, 
de atuação do Conselho?
CANDIDA - Atua politicamente no sentido de efe-
tivação das políticas de promoção da igualdade 
racial, de valorização das diferenças, bem como 
de combate ao preconceito e ao racismo em suas 
diferentes manifestações. Nesse sentido, tem 
pautado a universidade acerca da necessidade 
de instituição da comissão de acompanhamento 
e avaliação da política de ações afirmativas, da 
criação da banca de heteroidentificação de estu-
dantes ingressantes pelo processo de reservas de 
vagas e da necessidade de intervenção curricular, 
a fim de que se efetive, no âmbito da universi-
dade, a educação das relações étnico-raciais no 
ensino superior.
BLB – Quais são os principais avanços e de-
safios das ações afirmativas na UFMT?
CANDIDA - Um grande avanço a ser considerado 
nos últimos tempos foi a criação do Programa de 
Inclusão Quilombola (Proinq), uma ação especí-
fica e inovadora da UFMT, tomando a realidade 
de Mato Grosso, que abriga mais de 70 comuni-
dades quilombolas reconhecidas, as quais já vi-
nham demandando direito de acesso aos cursos 
de graduação. Um dos desafios é garantir que a 
efetivação das políticas de acesso considere tanto 
o ingresso quanto a permanência dos estudantes, 
garantindo-lhes condições de desenvolver um 
percurso de sucesso na universidade, com pers-
pectiva de inserção social.
BLB – No período de 29 a 31 de agosto, 
ocorreu o “1º Seminário Nacional Políticas 
de Ações Afirmativas nas Universidades Bra-
sileiras e a atuação das comissões verifi-
cadoras de autodeclaração na graduação”. 
Quais foram os principais encaminhamentos 
do seminário?
CANDIDA - A política de ação afirmativa foi ins-
tituída pelo governo federal em 2012. Desde 
então, as inscrições para reserva de vagas para 
estudantes negros têm sido feitas, exclusivamen-
te, mediante a autodeclaração, o que tem gerado 
denúncias de fraudes em todo o país. O principal 
encaminhamento do seminário foi no sentido de 
que todas as IES públicas instaurem as comis-
sões de heteroidentificação, como parte do pro-
cesso de seleção de estudantes ingressantes, 
com a finalidade de garantir o usufruto das vagas 
a quem, de fato, tem o direito.
BLB - De modo geral, como você avalia a sua 
gestão frente ao Conselho?
CANDIDA - Considero que foi um período bastan-
te desafiador, posto que se trata de um conselho 
de políticas de ações afirmativas que não está 
vinculado diretamente à Reitoria da UFMT. O vín-
culo com a Reitoria possibilitaria maior abrangên-
cia de atuação, por se tratar de política que diz 
respeito a todos os setores da universidade e não 
a esse ou àquele em específico.
BLB – Em 24 de setembro, tomaram posse 
os novos membros do Conselho.  Quais os 
principais desafios do órgão no próximo pe-
ríodo? 
CANDIDA - Um dos principais desafios é conse-
guir dar maior visibilidade ao conselho, garantin-
do assento em espaços decisórios como o Con-
selho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), 
considerando sua importância no que se refere 
a uma política institucional abrangente que, em 
linhas gerais, diz respeito a todo o público uni-
versitário e que, em termos específicos, implica, 
diretamente, 50% da população acadêmica.
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