
Nesta seção, apresentamos um relato de experiência exitosa de ações extensionistas, articuladas à luta 
pela terra no interior do Estado de Mato Grosso, vivenciada por Mariuce Campos de Moraes. Docente da 
instituição desde 2006, com graduação em Licenciatura em Química, mestrado em Educação e doutorado em 
Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso, Mariuce, atualmente, está lo-
tada no Departamento de Química. A professora, com o olhar voltado para além dos muros da universidade, 
desenvolve um trabalho de formação continuada de professores da educação básica que vivem e trabalham 
em escolas de assentamentos, quilombos e aldeias do nosso estado. 
Iniciando um diálogo
Sou natural de Alto Araguaia, município do sul do estado de Mato Grosso. Parafraseando Manoel de Barros, 

posso dizer que por viver muitos anos dentro do mato, a menina pegou um olhar de pássaro – contraiu vi-
são fontana, por forma que ela enxergava as coisas por igual. Por enxergar as coisas por igual, tenho uma 
formação interessada em temas diversificados como Ciências, tecnologias, pesquisa, movimentos sociais 
e natureza. Ainda enxergava as coisas por igual quando minha trajetória docente se iniciou motivada pelo 
aprofundamento desses focos. Então, no meio do caminho, com olhar de pássaro, escolhi seguir a carrei-
ra universitária pela possibilidade de articular, de modo indissociável, ensino, pesquisa e extensão. Assim, 
neste momento, para viver muitos anos dentro do mato, estou diante do desafio de, através da Extensão, 
estudar diferentes matrizes de conhecimento sobre a ciência e a natureza, articulando ainda, formação inicial 
e formação continuada de professores, assim como, articulando a docência em Química com um currículo de 
pertinência para com as modalidades e especificidades da Educação Básica, tais como a Educação Indígena, 
a Educação do Campo e a Educação Quilombola. 
Assim, busco por uma atuação docente que enxergue por igual formação específica e formação pedagógi-

ca, de futuros professores de Química, a partir das disciplinas “Instrumentação para o Ensino de Química” e 
“Projeto de Ensino de Química”, que contam com 60 horas teóricas cada, destinadas aos estudos da didática 
da Química e de elaboração preliminar do Trabalho de Conclusão de Curso, respectivamente. Também atuo 
nos estágios curriculares supervisionados, sobretudo no primeiro estágio, destinado a uma observação da 
realidade escolar em Mato Grosso. É nessa última disciplina que se vincula o Projeto de Extensão, objeto 
deste relato. A referida disciplina conta com 120 horas, sendo que parte dela está articulada à Extensão, ou 
seja, destina-se a uma observação participante da realidade, através de levantamento de informações cur-
riculares e realização de oficinas temáticas nas escolas que nos recebem em visitas. Assim, entre a imersão 
na escola e relatório são utilizados cerca de 30 horas deste Estágio.  
Formação continuada de professores em contextos interculturais: diálogo entre ensino, pesquisa 
e extensão
Com um olhar voltado para os movimentos sociais e seus debates sobre a responsabilidade para com a 

natureza, resolvi fazer Extensão em articulação com o Ensino e a pesquisa. A ênfase na Extensão deve-se 
à sua importância em promover múltiplas relações entre o saber sistematizado e o saber popular, entre a 
universidade e a escola, assim como entre professores, estudantes e pesquisadores diversos. Ao olhar para 
a indissociabilidade pesquisa-ensino-extensão, decidi por desenvolver ações extensionistas regidas pelos 
princípios da multidimensionalidade da docência, pelo respeito à coexistência e pelo exercício da partilha. 
Com base nas reflexões de Freire (1979), decidi por parcerias que se coloquem “contra uma perspectiva de 
invasão cultural, opondo-nos à prática de mera ‘assistência técnica’, onde a Extensão tem outras dimensões, 
de delimitações estabelecidas pelos participantes”. 
É neste contexto que se insere o projeto “Educação científica em contexto intercultural”, cujo objetivo geral 

é complementar o projeto de formação continuada de professores da educação básica que vivem e trabalham 
nas escolas dos assentamentos, quilombos e aldeias, da microrregião de Tangará da Serra, atendidas pelo 
Centro de Formação e Atualização de Professores (CEFAPRO/polo Tangará da Serra/Seduc/MT). Desse modo, 
o projeto tem se dedicado a uma relação de construção de conhecimento articulada às necessidades de uma 
educação intercultural (CANDAU, 2012).
O projeto “Educação científica em contexto intercultural”: Contextualização
Contextualizando historicamente, o projeto “Educação científica em contexto intercultural” tem sua origem 

em uma demanda de escolas do campo, indígena e quilombola, da região de Tangará da Serra, que des-
de 2009, já tem parceria com a UNEMAT e com a SEDUC, através do CEFAPRO. Na UFMT, tal formação foi 
constituída em 2015, com o projeto “Diversidade Cultural e Educação Científica” a partir de uma demanda 
por conhecimentos químicos. Naquela oportunidade, objetivamos integrar extensão, educação e formação 
docente para fortalecer, através da UFMT, o processo de formação continuada para docência em Química já 
existente. Depois o projeto foi retomado em 2016, 2017 e 2018 intitulado “Educação científica em contexto 
intercultural”. 
O primeiro encontro aconteceu na UFMT, em 2015, através de roda de conversa durante a “Jornada Cuiabana 

com Chassot – O fazer/ensinar ciências na diversidade”. Os demais encontros foram viabilizados nas depen-
dências de Escolas Estaduais de Educação Básica: Escola Estadual Sabino Ferreira Maia, distrito de Currupira, 
Barra do Bugres; Escola Indígena Jula Paré, Território Umutina, Barra do Bugres; Escola do Campo Marechal 
Cândido Rondon, Assentamento Antônio Conselheiro, Tangará da Serra. Houve ainda, outro encontro forma-
tivo, na Aldeia Vale do Papagaio, do Território Indígena Paresi, Sapezal e na Escola Quilombola José Mariano 
Bento. 

Caro(a) professor(a), 

Neste primeiro número de 2019 do Boletim das Licenciaturas e Bacharelados, 
apresentamos proeminentes contribuições do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 
(ICET) e da Faculdade de Direito (FD). 

Em “Educação científica em contexto intercultural: uma experiência de articulação pelo 
viés da Extensão”, Mariuce Campos de Moraes, docente do Departamento de Química, 
relata uma experiência de formação inicial e continuada de professores, que vem 
desenvolvendo em contexto de luta pela terra no estado de Mato Grosso. Seu relato é 
muito bem-vindo neste momento em que foi homologada, em dezembro de 2018, a 
resolução do MEC que estabelece as Diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação 
Superior Brasileira. O texto de Mariuce vai ao encontro dos princípios estabelecidos 
nesse documento, que considera ações de extensão aquelas que envolvem diretamente 
as comunidades externa às Instituições de Educação Superior (IES) e que estejam 
vinculadas à formação do estudante. Nessa ótica, a docente nos conduz a perceber a 

extensão como possibilidade de democratização da universidade, a partir da articulação 
escola-universidade. 

“Nosso corpo docente tem incrementado de forma acentuada nossa produção científica, 
com publicações em veículos qualificados, bem como temos incrementado nossa inclusão 
em redes acadêmicas interinstitucionais, nacionais e internacionais”. Essa afirmação é do 
professor Saul Duarte Tibaldi, Diretor da Faculdade Direito, que recentemente recebeu 
o selo “OAB Recomenda – Instrumento em Defesa da Educação Jurídica Brasileira”. Saul 
nos brinda na segunda seção deste boletim, com informações sobre o curso de Direito 
da UFMT, além de versar, entre outras questões, sobre a carreira jurídica, refletindo 
sobre a relação advogado, justiça e leis no Brasil. 

Agradecemos aos professores que muito nos honram com suas contribuições e 
desejamos que os textos aqui compartilhados possam proporcionar ricas interpretações 
relacionadas ao fazer docente, potencializando, desse modo, as discussões deste campo.

Boa Leitura!

Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), o professor Saul Duarte Tibaldi está na 
Direção da Faculdade de Direito em seu segundo 
mandato. Na entrevista que nos concedeu, de forma 
extremamente objetiva e sagaz, entre outras ques-
tões, falou sobre o curso de Direito, o mercado de 
trabalho para a área, os desafios na formação dos 
novos profissionais, a relação entre ensino,  pesqui-
sa e  extensão no projeto formativo, evidenciando, 
no dinamismo de suas respostas, porque o curso 
vem sendo destaque nas competições nacionais e 
internacionais e nos exames do MEC e da OAB.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados 
(BLB) – Falar sobre a Faculdade de Direito é 
também retratar a história da UFMT, sobre-
tudo pelas relações estabelecidas com o seu 
lugar social e fundação. Nesse sentido, como 
foi o processo de criação e funcionamento da 
Faculdade de Direito?

Saul Duarte – A Faculdade de Direito de Cuiabá 
foi o primeiro estabelecimento de ensino superior 
do Estado de Mato Grosso. Foi fundada sob a ins-
piração do jurista cuiabano Palmiro Pimenta, em 
1934. Após vencer uma série de dificuldades, em 
31 de dezembro de 1956 foi nomeado o Diretor da 
Faculdade de Direito de Cuiabá, o Professor Alcedino 
Pedroso da Silva. Em 1957, reiniciam-se as aulas, 
com 83 alunos matriculados. A primeira turma gra-
duou-se em 22 de dezembro de 1961. Em 30 de 
janeiro de 1961, a Faculdade de Direito foi federa-
lizada, nos termos da Lei nº 3.877. Em 10 de de-
zembro de 1970, foi publicada a Lei nº 5.647, que 
criou a Universidade Federal de Mato Grosso, sob a 
forma de Fundação, a qual incorpora a Faculdade 
de Direito.

Em todo este período, a Faculdade de Direito tem 
se destacado como formadora de quadros prepara-
dos e qualificados para atuar em quaisquer áreas 
onde o pensamento jurídico for exigido, tais como 
Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Defensoria, 
Academia, Política, etc.

BLB – No final do mês passado, os Cursos 
de Direito da UFMT dos campi de Cuiabá e do 
Araguaia foram agraciados pela OAB com o Selo 
de Qualidade “OAB Recomenda – Instrumento 
em Defesa da Educação Jurídica Brasileira”. 
O que é o selo? O que essa conquista signi-
fica para a Faculdade de Direito e para Mato 
Grosso?

Saul – Desde o ano de 2001, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil analisa o desempe-
nho dos alunos em todas as Faculdades de Direito 
do Brasil utilizando-se de dois critérios: Notas no 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(ENADE/INEP) e índice de aprovação no Exame de 
Ordem. A partir disto, a OAB, de três em três anos, 
atribui reconhecimento público da qualidade da gra-
duação oferecida por algumas instituições. Temos 
mais de 1.500 Faculdades de Direito no Brasil. Para 
este ano de 2019, 1.212 cursos se sujeitaram aos 
critérios de análise e apenas 161 restaram mere-
cedores do Selo de Qualidade “OAB Recomenda”. 
Nossa Faculdade de Direito da UFMT está entre es-
tes cursos pela segunda vez consecutiva desde que 
o recuperamos no ano de 2016. 

Ao lado disto, o ranking anual de Faculdades de 
Direito do Jornal Folha de São Paulo sempre nos 
situa entre as 40 melhores Faculdades do Brasil no 
vasto universo de mais de 1.500 faculdades. Tudo 
isto nos convence de que estamos no caminho cer-
to. Procuramos sempre, e cada vez mais, propiciar 
condições para capacitar e motivar nossos profes-
sores, técnicos e alunos de modo que possamos 
construir um curso de Direito vibrante e com víncu-
los fortes de conexão com a realidade, propiciando 
excelência à comunidade do Estado de Mato Grosso.

BLB – O senhor foi aluno do curso de Direito 
da UFMT no período de 1986 a 1990. O que 
mudou daquela época para os dias atuais em 
termos de Ensino, Pesquisa e Extensão?
Saul – Os tempos são outros. As oportunidades de 

capacitação para o corpo docente foram ampliadas 
de maneira considerável, de modo que hoje a tota-
lidade dos professores da Faculdade de Direito tem 
no mínimo a qualificação de Mestre, sendo que mais 
da metade de nossos professores já tem a qualifi-
cação de Doutor. Tivemos também a realização de 
diversos concursos para docentes que ajudaram a 
preencher lacunas e trazer novas ideias de reno-
vação. Isto tudo faz toda a diferença, pois insere 
a Faculdade de Direito em uma realidade dinâmi-
ca de Ensino, Pesquisa e Extensão que não existia 
em meus tempos de curso. De outro lado, diferente 
de minha época, conquistamos um espaço próprio 
de funcionamento no prédio atual da Faculdade de 
Direito onde temos graduação, mestrado, prática 
jurídica, auditório e espaços de convivência que 
propiciam um curso com maior identidade e dinâ-
mica. A essência, todavia, sempre foi a mesma, na-
quele tempo e hoje: o esforço coletivo de oferecer 
um curso de Direito de qualidade que traga oportu-
nidades de progresso aos mato-grossenses, como 
aquelas que tive.
BLB – Quais são os desafios que a Faculdade 

de Direito precisa superar?
Saul – Nosso desafio mais premente é o de man-

ter e ampliar a qualidade do curso oferecido, sem-
pre capacitando o material humano e otimizando 
os espaços e equipamentos. Ao lado disto, temos 
o firme propósito de consolidar nosso Programa de 
Mestrado para que em futuro breve possamos ofe-
recer um Programa de Doutorado jurídico à comu-
nidade mato-grossense
BLB – A advocacia tem sido afetada pelas mu-

danças que ocorreram nas últimas décadas, 
como o avanço das novas tecnologias da in-
formação, internacionalização dos negócios, 
acesso a informações, entre outras. Como a 
Faculdade vem preparando o acadêmico para 
a carreira jurídica e para as responsabilidades 
que esta traz diante desse novo cenário?  
Saul – De um lado, nosso corpo docente tem in-

crementado de forma acentuada nossa produção 
científica, com publicações em veículos qualifica-
dos, bem como temos incrementado nossa inclusão 
em redes acadêmicas interinstitucionais, nacionais 
e internacionais. De outro lado, incentivamos cada 
vez mais a atuação prática, judicial e extrajudicial, 
em nosso estágio obrigatório no Núcleo de Prática 
Jurídica e através de convênios com instituições 
para que nosso aluno tenha contato com o mundo 
real, além dos livros de teoria.
BLB – Além das atividades típicas da profissão, 

em que área o bacharel em Direito pode atuar, 
num mundo em constante transformação?
Saul – Tradicionalmente, ao lado da advocacia pri-

vada e pública, o bacharel em Direito atua nas mais 
variadas funções do setor público, nos três poderes: 
Legislativo, Executivo e, principalmente, Judiciário. 
Desde sempre, pode também dedicar-se à carreira 
acadêmica. Entrementes, os tempos modernos tra-
zem a forte noção de que as soluções para os confli-
tos sociais não devem vir exclusivamente do Estado. 
Deste modo, se fortalecem as vias de resolução de 
conflito extrajudiciais como Conciliação, Mediação e 
Arbitragem. Nesta nova realidade, muitas oportuni-
dades se descortinam aos novos profissionais.
BLB – Qual a sua avaliação acerca da tríade 

advogado, Justiça e leis no Brasil?
Saul – A convivência em comunidade pressupõe 

a existência de interesses individuais e coletivos. 
Estes interesses trazem sempre consigo o potencial 
do caos e do conflito. Para que tenhamos pessoas 
construindo um Estado Democrático de Direito com 
Segurança Jurídica necessitamos de leis que pos-
sam garantir os valores essenciais de bem comum. 
Para que estas leis sejam efetivamente respeitadas 
é necessário que exista um Poder Judiciário inde-
pendente e acessível. E, por fim, para que todos es-
tes valores sociais sejam atingidos dentro da com-
plexidade do sistema jurídico, a figura do advogado 
é essencial e garantida expressamente no texto da 
Constituição Federal de 1988.
BLB – Que mensagem de estímulo o senhor 

deixaria aos os acadêmicos de Direito e aos 
advogados em início de carreira?
Saul – A carreira jurídica é fascinante. Seja pelo 

leque de possibilidades de atuação profissional que 
se abre; seja pela complexidade de elementos que 
constroem a realidade social e que estão sempre a 
exigir regras. Onde existem regras, um profissio-
nal do Direito é necessário. Este profissional terá 
que estudar não apenas durante o curso de gradua-
ção. Seu destino é estudar durante toda a sua vida 
para poder dar respostas às exigências crescentes 
do mundo contemporâneo. A dedicação profunda e 
contínua aos estudos costuma gerar bons resulta-
dos profissionais e pessoais ao profissional da área 
jurídica.

Entrevista com o Diretor 
da Faculdade de Direito

Educação científica em contexto intercultural: uma experiência 
de articulação pelo viés da Extensão
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Relatando a experiência
Trata-se de uma formação docente que segue uma lógica de articulação escolas-universidade, apoiada em 

uma relação de complementaridade, com a qual se articulam métodos, princípios pedagógicos, conceitos, 
construções teóricas e materiais didáticos, entre todos os envolvidos no projeto. Considero relevante regis-
trar que o deslocamento dos professores e estudantes da UFMT até as escolas tem se dado na forma de visi-
tas técnicas, sendo que os procedimentos de solicitação de auxílio são devidamente apresentados à PROEG. 
Também contamos com apoio dos recursos da FAPEMAT, através da Rede Internacional de Pesquisa Terra 
como princípio Educativo.
Com essa visão buscamos inserir o Projeto “Educação científica em contexto intercultural”, como uma ação 

complementar à formação de professores ao que já é desenvolvido pelas parcerias e em consonância com as 
experiências nacionais em Ensino de Química. Assim, esse projeto apoia-se em metodologias investigativas 
e em referencial sociocultural (SANTOS, 2008). Deste modo, essa ação de extensão prevê o desenvolvimento 
de um sistema de atividades que reúne abordagens antropossociais (BRANDÃO, 2003) e abordagem temática 
através de oficinas temáticas.  
Neste sentido, são realizados encontros formativos, por forma que envolvem os estudantes, professores 

universitários, estudantes e profissionais da Educação Básica. Para tanto, planeja-se um sistema de ativida-
des, pertinentes às demandas, aos espaços e tempos pedagógicos das escolas, para a realização de cursos 
de curta duração, de leitura e produção de texto e de experiências de troca de saberes. Para os cursos de 
curta duração, vamos às escolas parceiras, na forma de visita técnica que nos recebem a partir de agendas 
previamente estabelecidas. A leitura e produção de texto são viabilizadas nas escolas e no CEFAPRO. Por fim, 
a comunicação e troca de saberes são viabilizadas na UFMT ou durante as visitas. Por forma que a Extensão 
desenvolvida articula-se ao projeto de formação continuada e ao seu ambiente colaborativo, buscando uma 
relação de complementaridade entre a temática da docência em Química e as temáticas da interculturalida-
de, que caracterizam esse grupo de professores. 
Na realização deste projeto tem-se uma visão de consonância para com os compromissos firmados pelo 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Mato Grosso, no sentido de contribuir 
com o desenvolvimento regional, a partir tanto da melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio no 
Estado, quanto da ampliação da presença da UFMT nos municípios do Estado.
Pelo compromisso em envolver os muitos participantes do Projeto, seja da UFMT, seja das escola e insti-

tuições parceiras e por enxergar as coisas por igual, associamos as exigências curriculares e a participação 
ativa e espontânea, buscando condições para a presença espontânea nas oficinas propostas, fomentando 
abordagens motivadoras para as atividades.
Percepções acerca das ações extensionistas desenvolvidas

Ao longo desses cinco anos de desenvolvimento de ações 
de Extensão já me pego grata e entusiasmada ao olhar as 
potencialidades em promover Ensino e Pesquisa pertinentes 
às demandas concretas das Escolas. Neste período, foram 
envolvidos cerca de 5 professores universitários, 50 estu-
dantes da Licenciatura em Química e 3 pós-graduandos do 
Mestrado em Ensino de Ciências Naturais, da UFMT; cerca 
de 80 profissionais e 200 estudantes da Educação básica. 
Foram produzidas dez publicações, sendo textos para even-
tos nacionais, um evento internacional e capítulos de livros. 
Em 2016, as parcerias do projeto resultaram na proposi-
ção e aprovação, junto à FAPEMAT, da Rede Internacional 
de Pesquisa Terra Como Princípio Educativo e, em 2018, 
resultou em uma missão de estudo junto à Universidade 
de Antioquia, na Colômbia. Ainda há diferentes dificuldades 
a serem enfrentadas, tais como, pouco recurso financei-
ro para ampliar o número de deslocamentos às escolas e 

dos participantes da Educação Básica à UFMT, falta de recurso para aquisição de equipamentos, reagentes 
e materiais didáticos para as oficinas temáticas, alterações no calendário acadêmico, em função de greves 
internas, que por vezes inviabilizam a agenda acordada. Ademais, há muito o que se avançar no sentido de 
elaborarmos uma proposta de currículo escolar que possibilite o diálogo entre o conhecimento científico e o 
conhecimento popular, como iguais.
Para encerrar, deixo meu email para aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre o trabalho desenvol-

vido: mariucec3@gmail.com.
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