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PrefáCiO 

Elizabeth Madureira Siqueira1

Pensar a Educação em Mato Grosso é poder contar com uma 
série de documentos oficiais, a exemplo de Relatórios dos Diretores da 
Instrução Pública, hoje de Secretários de Estado de Educação, daqueles 
elaborados pelos governantes e algumas poucas peças documentais que 
apresentam informações para além das oficiais. 

Especialmente com relação ao Ensino Superior, essas fontes são 
ainda mais raras, o que tem dificultado estudos e pesquisas nesse nível 
de conhecimento. Uma tentativa foi feita por três pesquisadores por 
ocasião das comemorações dos 40 anos da UFMT, uma produção cívica 
que alinhavou o percurso da primeira universidade pública federal de 
Mato Grosso, tendo por base consulta aos acervos administrativos, mas 
também das notícias veiculadas em diversos periódicos e no riquíssimo 
acervo de fotografias do Setor de Comunicação da UFMT.2 De outro, 
o Grupo de Pesquisa Educação e Memória – GEM/IE/UFMT investiu, 
por relativo período, na recuperação da memória dos educadores mato-
grossenses, especialmente daqueles ligados ao ensino de primeiro grau, tão 
esquecidos e desvalorizados. Esse esforço redundou na obra Lembranças 
de Professores e Alunos mato-grossenses (1920-1950)3, na dissertação de 

1  Mestre em História e doutora em Educação e professora aposentada pela UFMT. 
Membro do IHGMT e da AML.

2  DVD de autoria de Dourado, Nileide Souza, Ribeiro, Paulo César e Siqueira, Elizabeth 
Madureira. Universidade Federal de Mato Grosso: 40 anos de História (1970-2010). 

3  Autoria de Gonçalves, Marlene, Sá, Nicanor Palhares e Siqueira, Elizabeth Madureira, 
EdUFMT, 2007.



mestrado intitulada Veredas da Memória: a conquista do Ensino Superior 
em Mato Grosso4, além das obras e relatórios da UFMT publicados por 
Benedito Pedro Dorileo, especialmente o que versou sobre o ensino 
superior em Mato Grosso5.

A obra hoje lançada consubstancia um esforço na reconstituição 
de parte relevante dos primórdios da UFMT, quanto às duas instituições 
de ensino superior existentes em Cuiabá, a Faculdade de Direito e o 
Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá – ICLC, os quais se irmanaram 
para integrar a Universidade Federal de Mato Grosso, criada aos 10 
de dezembro de 1970. O curso de Geografia já fazia parte do ICLC, 
portanto, um dos mais antigos da UFMT.

O livro resultou do esforço das docentes Sônia Regina Romancini, 
Suíse Monteiro Leon Bordest, Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira 
Zamparoni e Gislaene Moreno, consubstanciando uma Homenagem pelo 
transcurso do Jubileu de Ouro do curso de Geografia, ocorrido no ano 
de 2016. Para sua elaboração, as pesquisadoras contaram com um vasto 
campo empírico, enriquecido por depoimentos de diversos professores 
que atuaram no curso.

A obra foi estruturada em duas partes. A primeira evidencia a 
estrutura organizacional do Departamento de Geografia, desde 1970, das 
Chefias de Departamento e Coordenadores(as) de Ensino de Graduação, 
Docentes do Departamento de Geografia e Servidores Técnico-
Administrativos, após o que teve início a construção da trajetória do 
Curso em si, com fragmentos historiográficos dele, desde suas raízes no 
ICLC, estampando as inúmeras sedes e incluindo a primeira turma de 

4  Autoria de FREITAS, Renata Neves Tavares de Bastos. Cuiabá: EdUFMT, 2004.
5 DORILEO, Benedito Pedro. Ensino Superior em Mato Grosso. Campinas-SP: Komedi, 

2005.



formandos e seguintes. Em seguida, o percurso adentrou pela UFMT, 
instituição criada pelo então governador Pedro Pedrossian, e tendo à 
frente o primeiro Reitor, Gabriel Novis Neves. 

Em seguida foi tratada a estrutura administrativa à qual o curso 
de Geografia esteve atrelado, inicialmente integrando o Centro de 
Humanidades (CH), através do Centro de Letras e Ciências Humanas 
(CLCH), mais tarde incorporando-se ao Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais (ICHS) e atualmente ao Instituto de Geografia, História 
e Documentação (IGHD), com ilustração das sedes, placas dos 
formandos e professores.

Parte especial é dedicada à Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
em âmbito nacional e sua seção Cuiabá, tema que ofereceu relevantes 
depoimentos de professores que integraram essa Instituição, não deixando 
de traçar seu quadro evolutivo quanto aos objetivos e proposituras ao 
longo dos anos, deixando clara sua influência no direcionamento dos 
cursos de Geografia, além da luta implementada para a regularização da 
profissão do Geógrafo.

Em seguida, o texto evoluiu para o conhecimento mais profundo 
sobre o papel da Geografia no interior da UFMT, nas instâncias do ensino, 
da pesquisa e da extensão, elencando o currículo das primeiras turmas e 
sua evolução e reformulação, e chegando até a contemporaneidade. Na 
pesquisa são rememorados os projetos e grupos de pesquisa, patamar 
essencial para a geração de conhecimento científico na área, cujos resultados 
foram veiculados em inúmeros eventos nacionais e internacionais, criando 
uma sólida base para a implantação do Programa de Pós-Graduação, hoje 
bem conceituado pela CAPES.



Seguem os frutos das pesquisas em livros e artigos de periódicos, 
com destaque para a Revista Mato-grossense de Geografia, em circulação 
desde 1995, graças ao apoio e colaboração de muitos professores. O evento 
de lançamento deste periódico é recuperado pelas históricas fotografias 
do período em que dirigia a Editora da UFMT o Prof. Fernando Tadeu 
de Miranda Borges, o qual disponibilizou parte de seu acervo para ilustrar 
a obra do Jubileu de Ouro do Curso de Geografia.

Essa primeira parte teve também como base empírica o rico 
acervo documental do Departamento de Geografia, o qual indicou 
fontes basilares para a construção da trajetória do Curso no âmbito do 
ensino de graduação, de pós-graduação (lato e stricto sensu), além das áreas 
de pesquisa e extensão, oferecendo minudências com relação ao corpo 
docente e discente.

Contando com levantamento exaustivo, a obra apontou para 
uma necessária 2ª Parte, a qual incorporou as vozes dos professores na 
avaliação de si e de seu processo formativo, sob o título de Trajetórias 
Intelectuais dos/as Docentes do Curso de Geografia da UFMT. Nela, foram 
incorporadas as trajetórias da maioria dos docentes que se predispuseram 
a colaborar, incluindo seu nascimento, contexto familiar e profissional, 
dificuldades encontradas e sua opção pela área geográfica, evoluindo para 
seu engajamento na UFMT, desde os professores do período do ICLC até 
os mais recentes contratados. Cada um deles, por sua vez, com a breve 
biografia permitiu emoldurar o perfil do conjunto dos professores, os 
quais percorreram trilhas muito diferenciadas, mas que se irmanaram no 
seio do Curso de Geografia da UFMT, no tripé ensino, da pesquisa ou da 
extensão. Nessa medida, a obra permite avaliar os contributos individuais 
e coletivos no desenvolvimento do Curso e da própria UFMT, apontando 
para seus rumos futuros.



Em seguida, os professores analisaram sua opção teórica, o que 
ofereceu um panorama histórico das diversas correntes no interior da 
ciência geográfica. De outro, pode-se perceber as inovações metodológicas 
oferecidas pelos estudiosos convidados de outras instituições de ensino 
superior, os quais acabaram, muitos deles, se integrando à UFMT 
como pesquisadores. De outro, os docentes discorreram também sobre 
as pesquisas desenvolvidas e o fruto delas, divulgadas em artigos para 
periódicos regionais e nacionais ou publicadas em livro. Aqueles professores 
que auxiliaram na parte administrativa também ganharam tratamento, 
estampando seu contributo na sustentação administrativa do curso e do 
departamento, mas não só deles, mas também no interior da UFMT, 
seja participando de colegiados superiores ou da própria administração da 
UFMT, através dos Centros/Institutos a que a Geografia se fez presente 
ao longo de cinco décadas. 

Somente se ama aquilo que se conhece, e o presente livro oferece 
aos leitores uma boa base para se pensar e avaliar a trajetória do curso 
de Geografia, desde suas origens no ICLC até os dias atuais. Portanto, 
consubstancia um trajeto interessantíssimo e sustentado por muita 
dedicação e esforço, necessários para levar à frente o curso durante 50 anos. 

A evolução também revela o progressivo processo por que passou 
o curso, seus momentos de impasse, discussão e reavaliação. De outro, 
o depoimento dos professores aclara as origens de cada docente, sua 
trajetória acadêmica e profissional, culminando com a opção teórico-
metodológica adotada durante o percurso, o que permite conhecer a 
fundo a realidade do corpo docente originário e do atual, servindo de 
base para apontar para um futuro promissor.

Mesmo tratando especificamente do curso de Geografia, o livro 
contribui imensamente para a ampliação do conhecimento sobre a 



História da Educação de Mato Grosso, visto apresentar documentação 
escrita e fotográfica bastante substanciosa e enriquecida, sobremaneira, 
pelos depoimentos dos professores hoje ativos e inativos.

Obra de consulta obrigatória para todos aqueles que investigam 
os cursos superiores de Mato Grosso, presta-se também enquanto 
guia de memória para os ingressantes nos cursos de graduação e pós-
graduação em Geografia. O rico material se servirá como iniciador aos 
futuros professores que ingressarem no Departamento, visto que poderão 
conhecer profundamente todo o percurso do curso ao longo de cinco 
décadas, oferecendo-lhes condições mais abalizadas para nela atuar e 
discutir encaminhamentos e direção futuros.

À equipe que se propôs a elaborar a obra, mas também aos 
professores colaboradores, nossos parabéns, devendo servir esse trabalho 
acadêmico de guia e modelo exemplar para que todos os cursos e 
departamentos da UFMT, assim como a esfera administrativa da 
Instituição, alinhavem suas memórias, oferecendo riquíssimo material 
para composição do livro do Jubileu de Ouro da UFMT (1970-2020).
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ApresentAção

Esta obra foi idealizada pelas professoras doutoras Sônia Regina 
Romancini, Suíse Monteiro Leon Bordest, Cleusa Aparecida Gonçalves 
Pereira Zamparoni e Gislaene Moreno, com o objetivo de registrar a 
história do Curso de Geografia, no momento em que completava 50 anos 
de existência, no ano de 2016. 

A reflexão aqui proposta refere-se aos relatos de experiências 
na evolução do curso de Geografia da UFMT entre os anos de 1966 
a 2018, com o desejo de preservar a memória dos primeiros 50 anos 
de sua existência. De início é importante enfatizar que o trabalho não 
pretende, nem é de seu escopo, esgotar o assunto sobre a historiografia do 
referido curso.

A obra está estruturada em duas partes, a Parte 1 recupera a trajetória 
do curso desde os primórdios de sua criação até a contemporaneidade, 
apresentando, a Parte 2, textos autobiográficos sobre a trajetória de alguns 
professores do curso de Geografia da UFMT.

De início, pensamos em construir a trajetória do curso a partir 
das narrativas autobiográficas dos professores que fizeram e daqueles 
que ainda fazem parte do quadro de docentes do curso seguindo um 
roteiro, previamente estruturado. Desses relatos, buscaríamos apreender 
elementos constitutivos próprios de uma identidade narrativa, bem 
como vozes sociais que os perpassassem, uma técnica muito utilizada nos 
métodos qualitativos de investigação, como a técnica de entrevistas.

Este caminho, porém, acabou se mostrando limitado, uma vez 
que nem todos os docentes se dispuseram a relatar sua trajetória. Assim, 
optamos por manter o método qualitativo, porém utilizando de uma 
conjugação de técnicas que permitissem colher as informações desejadas e 
motivassem a participação dos docentes. Encaminhamos, então, o roteiro 
acima referido aos professores, para que respondessem por escrito, dando 

3.1.3 Curso de Especialização em Patrimônio, Turismo e Desenvolvimento Regional - 
Coordenação: Profa. Nely Tocantins e Profa. Sônia Regina Romancini – 2007.
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liberdade aos mesmos para descrever livremente as suas experiências 
vividas durante o percurso de sua vida acadêmica e profissional.  Esse 
relato, constitui-se no cerne da pesquisa, pois nos indicaria o legado de 
cada um à consolidação do curso de Geografia na estrutura da UFMT. 

Dessa forma, a Parte 2, que trata especificamente da trajetória 
intelectual e profissional dos professores, foi aqui reproduzida conforme 
o texto enviado pelos mesmos, sofrendo pequenas alterações apenas na 
forma e não de conteúdo. Alguns professores, por razões diversas, optaram 
por não responder, ainda que a sua contribuição ao curso seja inequívoca 
e reconhecida pelos demais colegas. Para completar as informações, 
buscamos apoio, dentro do método qualitativo, na pesquisa documental, 
por meio dos registros de fatos, eventos e informações constantes em 
atas, relatórios e outros documentos esparsos, levantados nos arquivos 
do Departamento de Geografia, além de publicações sobre a criação e 
sedimentação da própria UFMT. Também recorremos à pesquisa oral 
com colegas que vivenciaram o desenvolvimento do curso, desde sua 
criação, e guardam na memória a construção da história do curso no 
contexto da UFMT e do País. 

Nessa busca de informações, para a reconstituição empírica 
da institucionalização do curso, destacamos as imagens concedidas 
pela professora Odilza Batista Queiroz, que disponibilizou cópias dos 
certificados, diplomas e histórico escolar dos primeiros anos do curso 
de Geografia, bem como, textos e informações recebidos de diversos 
professores, os quais serviram para dar vida à obra.

O trabalho de pesquisa contou com o apoio do professor Rodrigo 
Marques, chefe do Departamento de Geografia, que forneceu materiais 
e possibilitou o acesso aos documentos do acervo do departamento, a 
quem somos gratas.
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Miranda Borges que concedeu as fotos registradas no lançamento da 
Revista Mato-grossense de Geografia; à professora Zuleika Alves de 
Arruda, ao professor Edenilson Dutra de Moura e ao arquiteto e urbanista 
Frank Giordany Aquino Fraporti, pelos registros fotográficos. 

Externamos nossa gratidão aos professores e professoras que 
compartilharam conosco suas trajetórias intelectuais, que evidenciam 
diferentes momentos do curso de Geografia da UFMT.

Sabemos que o tema não se esgota com esses registros trazidos 
a lume e acreditamos que os mesmos constituirão uma base aos que 
desejarem dar continuidade a esta obra.

Sônia Regina Romancini
Suíse Monteiro Leon Bordest

Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni
Gislaene Moreno

(Organizadoras)
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Coord. do Bacharelado: Danilo Volochko (2014)
Sinthia Cristina Batista (Coord. pro tempore 2015)

Rodrigo Marques (2016-2018)
Coord. do Bacharelado: Sônia Regina Romancini (Coord. pro tempore - 2016) 
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PARTE I
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1 

FrAgmentos HistoriográFicos do curso de geogrAFiA

1.1 O Curso de Geografia no Instituto de Ciências e Letras 
de Cuiabá (ICLC)

Neste item optamos pela utilização do termo “fragmentos 
historiográficos” por compreender as limitações do corpus empírico 
aqui tratado, embasados em pesquisa documental e, também, por meio 
de contribuições orais fornecidas pelos colegas, em cujas lembranças 
guardaram fatos relativos à construção do curso de Geografia na 
UFMT. Para conhecer a história do Curso de Geografia, voltamos ao 
contexto da criação e sedimentação da própria UFMT, que envolve os 
primeiros cursos – Faculdade de Direito e o Instituto de Ciências e Letras 
de Cuiabá (ICLC).

A Universidade Federal de Mato Grosso iniciou seu funcionamento 
reunindo os cursos superiores já existentes em Cuiabá, oriundos da 
Faculdade de Direito e do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá 
(ICLC).  Particularizando o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá – 
(ICLC), verificamos que ele surgiu ligado à Secretaria de Educação do 
Estado de Mato Grosso, enquanto “Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Mato Grosso” e, posteriormente, como “Instituto de Ciências e 
Letras de Cuiabá” - ICLC.

O ICLC teve várias sedes provisórias. Iniciou suas atividades 
funcionando, no período noturno, no prédio do Colégio Estadual de 
Mato Grosso, hoje Liceu Cuiabano Maria de Arruda Müller.
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Figura 1 - Edifício do antigo Colégio Estadual de Mato Grosso

Foto: Sônia Romancini, 2018.

No ano seguinte, o curso foi transferido para o Palácio da Instru-
ção, localizado na Praça da República.

Figura 2 - Palácio da Instrução

Foto: Edenilson Moura, 2016.



26

Em seguida, o curso foi transferido para a antiga Escola Técnica 
Federal de Mato Grosso, hoje Instituto Federal de Mato Grosso, voltando, 
posteriormente, para o Colégio Estadual. 

Figura 3 - Sede atual do Instituto Federal de Mato Grosso

Foto: Suíse Monteiro Leon Bordest, 2018.

O ICLC edificou sua sede própria à Rua Barão de Melgaço, no 
bairro do Porto (atualmente, Escola Estadual José Barnabé de Mesquita), 
onde funcionou até a criação da UFMT, no ano de 1970. 

Figura 4 - Sede atual da Escola Estadual José de Mesquita

Foto: Sônia Romancini, 2018.
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O ICLC, no ano de 1966, iniciou suas atividades com quatro 
cursos: Geografia, História Natural, Letras e Matemática, os quais só mais 
tarde foram reconhecidos pelo Ministério de Educação. Foram diretores 
do ICLC: Nilo de Campos Póvoas, Hélio Navarro, Jecelino José Reiners 
e Atílio Ourives. As primeiras professoras geógrafas que participaram 
da idealização e, à época, da viabilidade do Curso de Geografia naquele 
Instituto, tomando parte desde o primeiro vestibular, foram: Josephina 
Paes de Barros Lima (1966) e Suíse Monteiro Leon Bordest (1966). No 
ano seguinte, também passaram a integrar o curso as seguintes docentes: 
Amélia Lúcia Neves Pereira Leite (1967) e Leonor Ferreira Bertone (1967). 
Ministraram aulas alguns professores de outras áreas acadêmicas, dentre 
eles: Clóvis Nobre de Miranda (Geografia Agrária), Lotufo (Cartografia) 
e Saladino Sgaib (Geologia).

Foram alunos da primeira turma de Geografia: Odilza Batista 
Queiroz, Maria Helena Pécora, Joacira Bulhões, Ironita Monteiro, Nelita 
Monteiro, Regina Constantino, Oneide, Eucares, Maria Nery, Liomita, 
Adair, Adélia, Jóia, Mario Okamura, Chirley, Célia Guimarães, Ana Lúcia.

A estrutura curricular atendia às orientações da época, conforme 
se verifica nas cópias do histórico escolar, gentilmente cedido pela 
professora Odilza Batista de Queiroz.
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Figura 5 - Histórico Escolar de Odilza Batista de Queiroz (1966)

Fonte: Acervo particular de Odilza Batista de Queiroz.

Figura 6 - Histórico Escolar de Odilza Batista de Queiroz (1969)

Fonte: Acervo particular de Odilza Batista de Queiroz.
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O diploma de licenciado em Geografia foi emitido pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Mato Grosso. Posteriormente, com a 
criação da Universidade Federal de Mato Grosso, um novo diploma foi 
elaborado, com a chancela desta Instituição, no ano de 1975, conforme se 
observa na sequência os diplomas da professora Odilza Batista de Queiroz.

Figura 7 - Diploma de Licenciatura em Geografia, elaborado pelo  
ICLC (1969)

Fonte: Acervo particular de Odilza Batista de Queiroz.
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Figura 8 - Diploma de Licenciatura em Geografia, elaborado 
pela UFMT (1975)

Fonte: Acervo particular de Odilza Batista de Queiroz.

1.2 O Curso de Geografia na Universidade Federal de Mato Grosso

A viabilização do ideal de uma Universidade Federal no Estado de 
Mato Grosso (UFMT), no início da década de 1970, exigiu a reunião dos 
cursos existentes: Direito, Economia e daqueles vinculados ao ICLC. Na 
época, o País atravessava um período de exceção, sob a regência do governo 
militar, dirigido pelo então Presidente da República Emílio Garrastazu 
Médici. Era o Ministro da Educação Jarbas Passarinho, governava Mato 
Grosso Pedro Pedrossian e o Secretário de Educação de Mato Grosso era 
Wilson Rodrigues.

Lembra Siqueira et al. (2010), que o final da década de 1960 - 
período que antecedeu a oficialização da UFMT - foi marcado por uma 
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insegurança pontual: a universidade teria como sede Campo Grande ou 
Cuiabá?  Ambas pertenciam ao antigo estado de Mato Grosso, que só 
mais tarde, em 1977, foi desmembrado em Mato Grosso (MT) e Mato 
Grosso do Sul (MS). 

Esse momento da história cuiabana foi marcado por algumas 
reuniões entre professores universitários e pessoas ligadas ao governo 
estadual, particularmente com o governador Pedro Pedrossian, no antigo 
Palácio Alencastro, para reivindicar a sede da futura Universidade para 
Cuiabá. Pelo mesmo motivo aconteceram vários tipos de manifestações 
na rua e nos meios de comunicação. Os manifestantes, por várias 
vezes, permaneceram em vigília na Praça Alencastro, fizeram passeatas 
e chegaram a seguir em caravana para Brasília, visando sensibilizar as 
autoridades para a instalação da universidade na capital mato-grossense1.

A criação da UFMT, pela lei n. 5.647, em 10 de dezembro de 
1970, foi fruto, portanto, de esforços anteriores marcados pela intensa 
movimentação da sociedade civil mato-grossense, de maneira especial a 
cuiabana, que ao longo de mais de uma década já vinha propondo ao 
governo central a instalação de uma Universidade Federal em território 
mato-grossense. Criada a Universidade, Gabriel Novis Neves foi seu 
primeiro Reitor.

A UFMT foi constituída, enquanto Fundação, com regime 
jurídico próprio. No dia 5 de maio de 1971 foi criado o Conselho 
Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, composto 
pelos professores: Gabriel Novis Neves, Benedito Pedro Dorileo, José 

1 Mais informações relativas à história do ICHS podem ser encontradas em “Univer-
sidade Federal de Mato Grosso: 40 anos de História (1970-2010)”. Nesse CD, orga-
nizado por Siqueira, Dourado e Ribeiro (2010), estão disponibilizadas informações 
sobre as bases em que foi idealizada e gestada a UFMT em meados do século XX e 
nesse contexto o Curso de Geografia.
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Vidal, Osvaldo de Oliveira Fortes, Bento Machado Lobo e João Celestino 
Cardoso Neto. No dia 31 do mesmo mês ocorreu a primeira reunião 
deste Conselho Superior, ocasião em que Gabriel Novis Neves foi eleito 
seu presidente. Restava aprovar os estatutos da fundação, o que ocorreu 
no dia 18 de outubro de 1971, através do decreto n. 69.370 (DORILEO, 
1977, p. 65). No dia 10 de novembro de 1971, o professor e conselheiro 
Benedito Pedro Dorileo elegeu-se Vice-Presidente da Fundação UFMT 
(Res. CD 07/71). O registro oficial da entidade junto ao Cartório Civil 
de Cuiabá data de 27 de dezembro de 1971 (DORILEO, 2005).

1.3 Centro de Ciências Sociais – CCS

A primeira organização acadêmica da UFMT, no período 
entre 1971 e 1977, teve como estrutura dois grandes Centros: o de 
Humanidades (Ciências Humanas e Sociais) e o de Tecnologia (Ciências 
Exatas). A professora Célia Maria Barretto de Mello, do Departamento 
de Geografia, foi indicada para exercer o cargo de Vice-diretora do Centro 
de Ciências Sociais (CCS), no período de 1979 a 1983.

Figura 9 - Fachada do prédio original onde foi instalado o curso de Geografia, 
hoje abrigo do NDIHR

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 10 – Termo de abertura do livro de registro das atas do Colegiado do 
Curso de Geografia (1978)

Fonte: Acervo do Departamento de Geografia/UFMT.
Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.

Figura 11 – Ata do Colegiado do Curso de Geografia datada em 1978

Fonte: Acervo do Departamento de Geografia/UFMT.
Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 12 - Placa dos formandos do curso de Geografia em 1984

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.

Figura 13 - Livro de registro das atas do Colegiado do Curso de  
Geografia (1980)

Fonte: Acervo do Departamento de Geografia/UFMT.
Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 14 - Placa dos formandos do curso de Geografia em 1987

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.

Os Centros, anteriormente referidos, foram estruturados com os 
seguintes departamentos:

Centro de Humanidades (CH)
Departamento de Geografia
Departamento de Letras 
Departamento de Educação 
Departamento de Direito 
Departamento de Economia
Departamento de Ciências Contábeis
Departamento de Serviço Social

Centro de Tecnologia (CT)
Departamento de Matemática
Departamento de Química
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Departamento de Física
Departamento de Engenharia Civil
Departamento de História Natural

Figura 15 - Placa dos Bacharéis do curso de Geografia em 1988/2

Foto: Frank Giordany Aqu ino Fraporti, 2018.

Figura 16 - Formandos do curso de Geografia Licenciatura em 1986

Fonte: Acervo particular de Zuleika Alves de Arruda.
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Figura 17 - Prof. Cornélio Silvano Vilarinho Neto e formandas em Geografia 1986

Fonte: Acervo particular de Zuleika Alves de Arruda.

1.4 Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)

Em 1992, o Departamento de Geografia passou a integrar o 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS, juntamente com os 
departamentos de História, Sociologia, Ciência Política, Antropologia, 
Filosofia e Serviço Social, além dos Núcleos de Pesquisa: Grupo de 
Estudos Rurais e Agrários - GERA (depois, Centro de Estudos e 
Pesquisas do Pantanal, Amazônia e Cerrado e, finalmente, Núcleo de 
Pesquisa em História), Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos - NERU, 
Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional - NDIHR 
e Museu Rondon.

Em sua estrutura organizacional, o ICHS incluía a Coordenação 
de Pós-graduação. O Departamento de Geografia foi representado nesta 
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coordenação por suas professoras: Suíse Monteiro Leon Bordest, Gilda 
Tomasini Maitelli, Tereza Cristina Cardoso Souza Higa (de agosto de 
2002 a março de 2003) e Gislaene Moreno. Esta última coordenou o 
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 
(CPPG/ICHS/UFMT), em 1994/95, sob a direção da Profa. Dra. Lúcia 
Helena Gaeta Aleixo.

A professora Tereza Cristina Cardoso Souza Higa, do 
Departamento de Geografia, foi Diretora do Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais – ICHS. UFMT, no período de 5 de março de 2003 
a 16 de abril de 2007.

Figura 18 - Placa que marca a inauguração do prédio do ICHS (2005)

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 19 - Placa de formandos de Geografia no ICHS (1992/2)

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 20 - Placa de formandos de Geografia em 1995, nos 25 da UFMT

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 21 - Ata do Colegiado de Curso de abril de 1995

Fonte: Acervo do Departamento de Geografia/UFMT.

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 22 - Placa de formandos de Geografia Bacharelado (1999/1)

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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Figura 23 - Descerramento da placa dos(as) primeiros(as) formandos(as) do 
Curso Geografia Bacharelado em 2013

Fonte: Acervo particular de Edenilson Dutra de Moura.

1.5 Instituto de Geografia, História e Documentação (IGHD)

O IGHD foi criado a partir da reunião dos departamentos de 
Geografia, História e do Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional – NDIHR. Instalado em primeiro de março de 2016, teve como 
diretora pro tempore a professora Tereza Cristina Cardoso Souza Higa, do 
Departamentp de Geografia, conforme portaria GR nº 238/2016. Em 21 
de junho de 2017, a referida professora foi eleita efetivamente para dirigir 
o IGHD/UFMT no quadriênio 2017-2021.
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Figura 24 - Prédio onde atualmente funciona o IGHD

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.

Figura 25 - Saguão atual do IGHD e do ICHS

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.



45

Figura 26 - Fundos do IGHD/ICHS. À direita o prédio da Pós-graduação em 
Geografia e laboratórios do IGHD

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.

Figura 27 - Fundos do IGHD/ICHS. Detalhe para a arquitetura da década de 
1970 e do ano 2000

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.
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A convite da professora Célia Barretto, nos reunimos para um 
chá em sua residência, no dia 5 de setembro de 2018, com a presença de 
antigos(as) e novos(as) professores(as) do Departamento de Geografia da 
UFMT, conforme registros apresentados na sequência.

Figura 28 - Professoras: Célia Alves Borges, Tereza Cristina C. S. Higa, Célia 
Barretto e Suíse Monteiro Leon Bordest

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.

Figura 29 - Professores(as): Rodrigo Marques, Ivaniza L. L. Cabral, Emerson S. 
Santos, Meire Rose A. Oliveira, Sônia Romancini, Suíse Monteiro Leon 

Bordest, Célia Barretto e o mestrando Frank Fraporti

Foto: Clayton F. Dal Pozzo, 2018.
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Figura 30 - Professores(as): Emerson S. Santos, Meire Rose A. Oliveira, Camila 
Salles e Sílvia F. Cantóia

Foto: Frank Giordany Aquino Fraporti, 2018.

1.6 Associação dos Geógrafos Brasileiros: AGB- Seção Cuiabá

O presente texto sobre a AGB-Cuiabá está pautado nas informações 
publicadas no periódico Terra Livre, por Romancini e Silvestri (2004), 
que realizaram pesquisas bibliográfica, documental e entrevistas com os 
professores doutores Célia Alves Borges, Cornélio Silvano Vilarinho Neto 
e Gilda Tomasini Maitelli, responsáveis pela criação da AGB-Cuiabá, 
no ano de 1984. A origem da AGB-Cuiabá está intimamente ligada ao 
Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso.

Os acontecimentos que levaram à criação dessa entidade foram 
descritos pelo professor doutor Cornélio Silvano Vilarinho Neto, que teve 
importante atuação nesse contexto (VILARINHO NETO, Cuiabá, 2004):
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O Departamento de Geografia da UFMT tinha por 
costume comemorar o dia do geógrafo todos os anos no 
dia 29 de maio, eventos que agregavam professores, 
estudantes e comunidades de áreas afins. Assim, a 
chamada Semana da Geografia começou a ganhar 
tradição enquanto um evento marcante de apreciação 
do Departamento e da Universidade. A Associação dos 
Geógrafos Brasileiros, fundada em 1934, completava 
50 anos em 1984, quando, então, às vésperas desta 
data marcante, foi realizada a Semana da Geografia 
na UFMT, contando com a participação dos geógrafos 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Rui Moreira e Carlos 
Walter Porto Gonçalves. A Semana tinha como meta a 
realização de uma assembleia geral que pudesse criar a 
Seção Local em Cuiabá, elegendo e empossando uma 
diretoria que criaria seu respectivo regulamento. 

De acordo com o registro realizado na ata de fundação da AGB-
Cuiabá, um grupo de professores e estudantes do Departamento de 
Geografia se reuniu para deliberar sobre a criação da entidade:

Aos seis dias do mês de junho de um mil novecentos 
e oitenta e quatro estiveram reunidos, no auditório 
do Centro de Ciências Sociais, da Universidade 
Federal de Mato Grosso, geógrafos, professores e 
estudantes de Geografia de Cuiabá, atendendo ao 
convite dos professores Cornélio Vilarinho Neto e 
Gilda Tomasini Maitelli bem como dos estudantes 
Eduardo Aramis e Alvarito Cavalcante de Oliveira. 
Na ocasião, o professor Cornélio Vilarinho Neto 
colocou em discussão a necessidade da criação 
da Seção Local da Associação dos Geógrafos 
Brasileiros em Mato Grosso, com sede em Cuiabá. 
Após algumas considerações feitas pelos presentes 
sobre o assunto foi decidido por aclamação que a 
reunião fosse transformada em Assembléia Geral 
para a efetivação do ato em questão. Assumindo a 
Presidência da Assembléia, o professor Cornélio 
Vilarinho Neto distribuiu a todos os presentes 
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proposta de regulamento para a Seção Local [...] 
Em prosseguimento o presidente da Assembléia 
sugeriu que fosse eleita uma Diretoria Provisória 
para conduzir o processo de fundação procedendo a 
oficialização da criação da Seção Local da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros junto a sede nacional bem 
como a sua organização. Aceita a proposta pelos 
presentes passou-se a indicação dos nomes [...] 
A votação ocorreu de forma individual para cada 
cargo e por aclamação ficando a Diretoria Provisória 
assim constituída, Diretor o professor Cornélio 
Vilarinho Neto, Vice-diretor o estudante Eduardo 
Aramis da Costa Heritier, 1.ª Secretária a professora 
Gilda Tomasini Maitelli, 2.º Secretário o estudante 
Alvarito Cavalcante de Oliveira e Coordenadora 
de Publicações e Divulgação, a professora Célia 
Alves Borges. (ATA DE FUNDAÇÃO DA AGB,  
1984, p. 1)

Nessa sessão foi elaborado e aprovado o Regulamento da entidade, 
assim como também tomadas providências para: inscrição de sócios, 
fixação do valor das anuidades e discutida a participação dos sócios no 
Congresso Brasileiro de Geógrafos, a ser realizado em São Paulo, no mês 
de julho daquele ano.

Na oportunidade, o estudante Alvarito Cavalcante propôs 
que fosse elaborada uma lista de presença e que os assinantes fossem 
considerados sócios fundadores da Seção Local Cuiabá. A proposta foi 
aceita e 52 pessoas assinaram a lista, das quais nove eram professores e 
quarenta e três estudantes. Os professores fundadores foram: Alcina A. 
Mattos, Célia Alves Borges, Cleonício Ramos da Rosa, Cornélio Silvano 
Vilarinho Neto, Denise de Oliveira Alves, Gilda Tomasini Maitelli, 
Gislaene Moreno, Sandra C. Moura e Suíse Monteiro Leon Bordest.



50

A AGB-Cuiabá foi registrada no 1º Serviço Notarial e Registral 
de Cuiabá – Registro de Títulos (Cartório do Primeiro Oficio), no dia 
8 de novembro de 1984, tendo publicada, no Diário Oficial do Estado, 
a súmula da ata da sessão inaugural e a eleição de sua primeira diretoria. 
A criação da AGB-Cuiabá foi divulgada no IV Congresso Brasileiro 
de Geógrafos, realizado na cidade de São Paulo. No mesmo evento, o 
professor Cornélio Silvano Vilarinho Neto foi eleito para ocupar o 
cargo de 1º Secretário da AGB Nacional, gestão 1984/1986. Nessa 
administração ocorreu o lançamento da Revista Terra Livre, durante a 
RGC de Uberlândia, no ano de 1985.

As informações contidas no Projeto Político Pedagógico do Curso 
de Geografia (Departamento de Geografia, 2001) permitiram entrever 
que a criação da AGB-Cuiabá foi importante no sentido de fomentar as 
discussões acerca do curso de Licenciatura em Geografia, que funcionou 
até 1985 sem grandes modificações, pois respondia de maneira satisfatória 
ao mercado de trabalho constituído pela rede pública de ensino do Estado 
que, até aquele momento, absorvia grande número de professores sem 
formação universitária. 

Após o Diagnóstico e Avaliação do Ensino de Geografia, 
realizado pela Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento Educacional 
(CDE/MEC), em 1981, com as discussões promovidas pela AGB e 
com a regulamentação da profissão do geógrafo (Lei n.º 6.644/79, 
Decreto n.º 85.138/80, Lei n.º 7.399/85 e Decreto n.º 92.920/86), 
os cursos de Geografia, que eram desenvolvidos de forma tradicional, 
passaram a ser questionados pela comunidade acadêmica, por estarem 
aquém das aspirações e responsabilidades dos profissionais frente às 
necessidades da sociedade.
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Assim, o Departamento de Geografia implementou uma série de 
atividades com o objetivo de propiciar um repensar da Geografia no plano 
teórico-metodológico. Foram realizados diversos seminários e cursos de 
atualização com a participação de docentes da USP, UFMG, UFRJ, 
envolvendo professores, estudantes e egressos do curso de Geografia que 
estavam atuando na rede pública de ensino. O debate estendeu-se para o 
interior do Estado, por meio do projeto “Instrumentação para o Ensino 
da Geografia”, promovido pela SES/MEC. Os resultados desses trabalhos 
foram evidenciados na reformulação das propostas curriculares nos três 
níveis de ensino, fundamental, médio e superior, culminando com a 
criação do curso de Bacharelado em Geografia, no ano de 1985. 

1.6.1 Trajetória da AGB – Cuiabá

Para a gestão 1986/1988, foi eleita diretora a professora Célia 
Alves Borges. Segundo suas informações:

A gente procurou trazer o maior número de pessoas para 
a AGB-Cuiabá. Aproximadamente cinquenta pessoas 
faziam parte da AGB. Sempre procurei congregar, fazer 
debates, comemorar o dia do geógrafo. Em um desses 
eventos, o IBGE mandou palestrantes. Nesse tempo, a 
universidade era mais receptiva. 

De acordo com a diretora Célia, houve boa mobilização por parte 
dos professores e estudantes de Geografia de Mato Grosso para participar 
do “I Encontro Nacional de Ensino de Geografia – Fala Professor”, que 
aconteceu em Brasília. Também houve bastante interesse no “Encontro 
Nacional de Geógrafos”, que ocorreu em Maceió. Na AGB Nacional, a 
professora Célia assumiu a Coordenação de Geografia Física.
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Para o biênio 1988/1989, foi eleito diretor Joaquim Corrêa 
Ribeiro. Nos registros do Livro Ata (1986) já se evidenciava a preocupação 
com o profissional da Geografia e as relações entre a AGB-Cuiabá e o 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 
Em novembro de 1989, o presidente do CREA-MT proferiu palestra 
discorrendo sobre o funcionamento do Conselho, destacando as vantagens 
e direitos dos geógrafos. Naquela ocasião, a professora Gilda Tomasini 
Maitelli foi eleita a primeira representante da AGB Cuiabá no CREA-MT. 
De acordo com a discussão registrada em ata, a professora Gilda visitou 
a Fundação Cândido Rondon e constatou que os geógrafos estavam 
desenvolvendo outros papéis e que a classe dos engenheiros era contrária 
à participação dos geógrafos no órgão. Diante disso, o grupo ficou ciente 
de que, para ter voz e voto no Conselho do CREA, um número maior de 
geógrafos deveria se inscrever neste órgão. Assim, a meta estabelecida foi 
a de fortalecer a AGB-Cuiabá e (re)definir o papel do geógrafo.

No ano de 1990, assumiu a diretoria o geógrafo Walter José de 
Souza. Entre os poucos registros desse período verificou-se a preocupação de 
se realizar um encontro de cunho regional. Depois desses anos de contínuo 
trabalho, a AGB-Cuiabá passou por um processo de desarticulação. No 
final do ano de 1994, um grupo de professores e estudantes do Curso 
abraçou a ideia de reorganizar a AGB-Cuiabá. Em 13 de dezembro do 
mesmo ano, a professora Célia Alves Borges foi novamente eleita diretora, 
para o biênio 1995/1996. Nesse período, estavam filiados 63 sócios. 

Dentre as preocupações dos sócios da AGB-Cuiabá nessa fase 
destacava-se aquela relativa ao nível do curso de Geografia, a necessidade 
de se formar um acervo bibliográfico, de estreitar o entrelaçamento da 
AGB e do Centro Acadêmico de Geografia (CAGEO), assim como a 
importância do estágio para a formação do geógrafo. Entre as críticas 
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tecidas pelo grupo destacava-se a pouca divulgação, na mídia local, em 
relação à atuação do geógrafo e aos eventos por eles organizados, medida 
que traria maior número de interessados para a categoria, valorizando 
as competências profissionais e incentivando os futuros profissionais da 
Área. Dentre os problemas enfrentados na gestão do biênio 1995/1996, 
foi a não aceitação, por parte do CREA-MT, da representação do 
geógrafo eleito pela AGB-Cuiabá, devido não atender à exigência mínima 
de trinta profissionais da Geografia registrados no CREA-MT. Esse 
fato levou os geógrafos a se mobilizarem no sentido de intensificar sua 
participação no CREA-MT.

Assim, como parte das atividades de comemoração ao dia do 
geógrafo, a diretora Célia providenciou a participação das professoras 
Gilda Tomasini Maitelli e Gislaene Moreno em um programa de televisão 
de uma emissora local. Na entrevista, as citadas professoras falaram sobre 
a possibilidade da criação de um curso de pós-graduação em Geografia 
strictu sensu (Mestrado) e deram ênfase à importância do papel do geógrafo 
na sociedade. Coube ainda a essa diretoria incentivar a participação 
de professores e alunos nos seguintes eventos: “Encontro Nacional de 
Ensino de Geografia - Fala Professor”, “Encontro de Geografia Física” e 
“V Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente – ENESMA”. 

Além dessas iniciativas, a diretoria do biênio 1995/1996 elaborou 
um programa de atividades e teve uma participação relevante nos eventos 
patrocinados pelo Departamento de Geografia. Em comemoração ao 
dia do geógrafo foi organizado, em junho de 1995, o “I ARTGEO – A 
Prata da Casa mostra sua Arte”. Esse evento, que promoveu um jantar de 
confraternização e interessante programação cultural, foi aprovado pela 
Coordenação de Extensão da UFMT, como integrante das comemorações 
alusivas aos 25 anos da Instituição.
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No sentido de congregar os sócios da AGB-Cuiabá, foram 
organizadas diversas palestras, destacando-se: “Os geógrafos – quem são 
e qual seu campo de atuação? Esta palestra foi proferida pela diretora 
Célia Alves Borges, na UFMT e na Universidade de Cuiabá (UNIC), 
em comemoração ao dia do geógrafo. Outros temas debatidos foram: “O 
garimpo em Mato Grosso”, “A Hidrovia Paraguai – Paraná” e “A divisão 
territorial de Mato Grosso”.

No final do ano de 1995, a Seção Local Cuiabá teve participação 
ativa no I Encontro de Geografia de Mato Grosso (I ENGEO), que teve 
como tema Geografia de Mato Grosso - Perspectivas Atuais. Esse evento 
desempenhou um papel de difusor e gerador de novos conhecimentos 
geográficos e contou com a participação de 245 pessoas provenientes de 
todos os pontos do Estado (II ENGEO, 2004). 

Ainda no ano de 1995, professores do Departamento de 
Geografia e membros da AGB-Cuiabá criaram a Revista Mato-grossense 
de Geografia, que constituiu importante canal para a divulgação dos 
trabalhos acadêmicos sobre o estado de Mato Grosso, a Região Centro-
Oeste e a Amazônia, bem como para a divulgação de trabalhos teóricos 
que possibilitassem o avanço da ciência geográfica e áreas afins. 

Em decorrência da necessidade de qualificação profissional, 
o grupo responsável se afastou das atividades da Seção Local, antes de 
concluir o mandato. Assim, em setembro de 1996, uma nova diretoria, 
composta principalmente por estudantes, assumiu a AGB-Cuiabá, 
porém, não conseguiram dar continuidade às atividades desencadeadas 
pela gestão anterior. Dentre os problemas relacionados em Ata, destacou-
se a falta de participação dos sócios. Nesta gestão, em junho de 1997, 
foi registrada a visita do presidente da AGB Nacional, Antonio Thomaz 
Júnior, que estava em Mato Grosso realizando trabalho de campo. 
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No período que se seguiu, a entidade foi desarticulada. Nova fase 
de reativação da AGB-Cuiabá ocorreu no ano 2000, durante a Semana da 
Geografia, organizada pelo Departamento de Geografia da UFMT. Nessa 
ocasião, na presença da professora Dirce Suertegaray, então presidente 
da AGB Nacional, foi aclamada uma diretoria provisória, que tomou 
providências no sentido de reorganizar a Seção Local, renovando e fazendo 
várias filiações. Essa diretoria contou com a participação de professores e 
estudantes do curso de Geografia da UFMT e de um professor do Centro 
Universitário de Várzea Grande (UNIVAG).

Em Assembleia Geral Local, realizada em maio de 2002, no 
Departamento de Geografia da UFMT, foi eleita e empossada a Diretoria 
Executiva Local, com o objetivo de reestruturar a AGB-Cuiabá, tendo 
sido eleito diretor o então graduando Magno Silvestri. Entre os aspectos 
interessantes a serem registrados sobre essa gestão, destaca-se a mobilização 
para a participação de estudantes e professores no XIII Encontro Nacional 
de Geografia, em João Pessoa, no ano de 2002. 

Para este evento e, mais tarde, para a Semana da Geografia 
2002, a AGB-Cuiabá articulou a participação de estudantes, professores 
e outros profissionais de várias cidades do interior do Estado, como 
Rondonópolis, Cáceres, Luciara, Sinop, Sorriso e Primavera do Leste. 
Destas, Rondonópolis e Sinop possuem curso regular de Geografia 
pela UFMT, e Cáceres, pela Universidade Estadual de Mato Grosso 
(UNEMAT). Ressalta-se ainda o incentivo da diretoria da AGB-Cuiabá 
na participação de estudantes no primeiro Encontro Latino-americano e 
Caribenho de Estudantes de Geografia - ELyCEG, realizado em La Paz 
- Bolívia, em agosto de 2003. Durante o evento foi criada a Associação 
Latino-americana e Caribenha de Estudantes de Geografia - ALyCEG.
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Nessa gestão, algumas temáticas foram debatidas com maior 
ênfase, entre elas, para a avaliação dos cursos de graduação pelo MEC 
– o Provão, além do II Encontro de Geografia de Mato Grosso e o I 
Seminário de Pós-Graduação em Geografia. A AGB também participou 
das discussões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) e à (re)adequação estrutural do curso no que tange à criação de 
dois cursos distintos, o de licenciatura e o de bacharelado.     

A AGB-Cuiabá teve como representante no CREA-MT, por 
um período de seis anos, o professor Hugo José ScheuerWerle, que 
também foi o suplente da representação no sistema CONFEA/CREAs 
da Diretoria Executiva Nacional (gestão 2002/2004). Dessa forma, ele 
desempenhou um importante papel nas articulações entre a AGB e o 
CREA-MT, visando garantir os direitos dos geógrafos.

Em 2003, com a implantação do Programa de Pós-graduação em 
Geografia, nível de Mestrado, no interior do Departamento de Geografia 
da UFMT, novas perspectivas foram abertas para a pesquisa geográfica, 
particularmente, no que se refere às novas escalas de abordagens e esferas 
de atuação no campo da Geografia. Sob esse prisma, novos desafios 
foram colocados à AGB-Cuiabá, que elevou seu nível de participação 
nas atividades implementadas. Assim, no ano de 2004, a diretoria da 
AGB-Cuiabá, apoiou o Departamento de Geografia na organização do 
II Encontro de Geografia de Mato Grosso (II ENGEO) e I Seminário 
de Pós-Graduação em Geografia, com o tema central Ambiente e 
Desenvolvimento Regional.

Na sequência, os apontamentos sobre a atuação da AGB-
Cuiabá são de autoria da professora Sinthia Cristina Batista, então 
diretora da entidade.
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Após um interregno sem grandes movimentações, a partir de 
2014 a AGB-Cuiabá retoma seu papel. No final deste ano foi eleita uma 
diretoria promovida por estudantes de graduação e de pós-graduação, 
que mobilizaram-se a partir da participação em três importantes eventos 
da AGB Nacional: XVI ENG - Porto Alegre/RS (2010); XVII ENG – 
Belo Horizonte/MG e o VII CBG – Vitória/ES e um evento da AGB 
Cuiabá, preparatório para a ida ao CBG, que se consolidou como AGB 
Debate, dando continuidade à permanência dos trabalhos da AGB 
em Mato Grosso. Essa diretoria, denominada pelo grupo de “Pedras e 
sonhos são nossas únicas armas” lançou a proposta de retomar a discussão, 
articulação e divulgação dos trabalhos da Geografia brasileira, em 
especial a mato-grossense, para promover o debate com a sociedade e 
com o Estado, mantendo a autonomia política da entidade. Ou seja, ao 
reconhecer este momento, trabalhar intensamente para que a Geografia 
mato-grossense possa fortalecer tanto a formação profissional do geógrafo 
em Mato Grosso, bem como a produção do conhecimento geográfico 
mato-grossense.

Durante esse biênio, em âmbito nacional, foi possível consolidar 
a participação da Seção Local Cuiabá nas Reuniões de Gestão Coletivas 
(RGCs) da AGB Nacional, o que proporcionou aos associados a 
participação e construção do VII Fala Professor na cidade de Catalão – 
GO (2015), principalmente no trabalho junto à monitoria do evento, e 
do XVIII ENG – São Luís-MA (2016). Além das discussões sobre eixos, 
mesas e ementas do evento e constante trabalho na monitoria, a seção local 
contribuiu na organização dos Espaços de Diálogos e Práticas, de extrema 
importância para o amadurecimento teórico e político dos associados.

Na esfera local, a AGB-Cuiabá tem dado continuidade às discussões 
realizadas no Conselho da Cidade de Várzea Grande e participado de 
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alguns debates na prefeitura de Cuiabá, ainda que não esteja oficialmente 
como entidade do Conselho da Cidade. Além disso, a seção local tem 
ampliado a discussão sobre documentos e práticas de implantação e 
consolidação das novas Bases Curriculares em Nível Nacional e Estadual, 
a partir do “GT Educação” e da realização de dois “AGB Debates”, por 
meio da II AGB Debate, ocorrido em maio de 2015, e do III AGB Debate, 
realizado em julho de 2016. É importante registrar que eventos como 
estes ampliam a formação política dos associados e demais estudantes e 
professores que deles participam, uma vez que a AGB-Cuiabá procura 
articular os debates que ocorrem em níveis nacional, estadual e local.

Na contemporaneidade, tendo à frente da diretoria a professora da 
rede estadual de educação de Mato Grosso, Guslene Tertuliana Ribeiro, a 
AGB tem sido parceira do Departamento de Geografia e do Programa de 
Pós-graduação na realização de eventos científicos.



59

2

os pilAres do conHecimento

2.1 Ensino, Pesquisa e Extensão

As informações que constituem este capítulo têm como fonte 
principal a Proposta de Criação do Instituto de Geografia, História 
e Documentação (IGHD/UFMT, 2015). Até o ano de 1985, o curso 
não sofreu alteração em sua estrutura, uma vez que se encontrava 
voltado para a formação de professores, atendendo às necessidades do 
mercado de trabalho. 

O movimento de renovação do pensamento geográfico, iniciado 
na década de 1970 no Brasil, e a regulamentação da profissão de 
Geógrafo (Lei nº 6.664/79, Decreto nº 85.138/80, Lei nº 7.399/85 e 
Decreto nº 92.290/86), suscitaram o questionamento, pelos alunos e 
professores, quanto à forma tradicional dos cursos de Geografia. Esse 
movimento culminou com a criação do curso de Bacharelado, em 1985, 
como uma modalidade alternativa ao curso de Licenciatura (Resolução 
CD/66/85), acrescentando-se uma carga horária de 120 horas, destinada 
à realização de uma monografia, por meio da disciplina “Trabalho de 
Conclusão de curso”. 

Entretanto, com a adesão ao Reuni, no ano de 2008, foi criado o 
curso específico de Bacharelado em Geografia, cuja primeira turma teve 
início no primeiro semestre de 2009.

Atualmente, o Departamento de Geografia é composto pelos 
Cursos de Graduação - Licenciatura em Geografia e Bacharelado em 
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Geografia; Programa de Pós Graduação em Geografia stricto sensu 
– Mestrado em Geografia, na área de concentração de Ambiente e 
Desenvolvimento Regional, além do Curso de Segunda Licenciatura em 
Geografia (PARFOR). Possui também grupos do Programa de Educação 
Tutorial – PET, desde 2007, e do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – Pibid, desde 2011.

 O quadro de pessoal do Departamento é constituído atualmente por 
19 (dezenove) professores efetivos, sendo 17 (dezessete) doutores, 2 (dois) 
doutorandos e 2 (dois) professores substitutos mestres; possui 05 (cinco) 
técnicos administrativos. O corpo discente possui, aproximadamente, 
414 alunos de graduação e 30 na pós-graduação stricto sensu.

2.1.1 Geografia: Licenciatura e Bacharelado 

O Curso de Licenciatura em Geografia prioriza a inserção do 
discente no ensino, na pesquisa e na extensão, justificando sua importância 
enquanto educador, preparado com habilidades e competências capazes 
de promover a aprendizagem enquanto arquiteto de sua própria formação, 
revelando, assim, a arte de descobrir-se, a habilidade de manejar meios, 
instrumentos, formas, técnicas e procedimentos diante dos desafios 
do desenvolvimento, enquanto profissional do ensino com capacidade 
de construir conhecimento consciente da totalidade, como aprendiz 
autônomo e sujeito em formação. 

Espera-se sua predisposição para a pesquisa, produzindo, 
divulgando e desenvolvendo conhecimentos, comprometido com os 
resultados de sua atuação enquanto profissional do ensino. Está alicerçado, 
neste sentido, em critérios humanísticos e de rigor científico, sem perder 
de vista os referenciais éticos e legais, consciente da realidade em que vai 
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atuar, enquanto agente de transformação da realidade, na responsabilidade, 
na preservação da biodiversidade, assumindo a condição de defensor e 
promotor do patrimônio da humanidade. De acordo com o inciso II, do 
Artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação 
Superior tem por finalidade formar profissionais nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, colaborando 
para sua formação contínua. 

O curso de Bacharelado em Geografia foi estruturado para 
possibilitar a formação de profissionais articulados com problemas atuais 
da sociedade e aptos a responderem aos seus anseios com a indispensável 
competência alicerçada na qualidade e especificidade do desempenho 
profissional. Assim, o curso procura oferecer uma sólida formação teórica 
e prática baseada nos conceitos fundamentais da profissão de bacharel em 
Geografia, que possibilite aos egressos atuar de forma crítica e inovadora 
frente aos desafios da sociedade. Ao mesmo tempo, o curso visa possibilitar 
ao bacharelando a aquisição e a construção de conhecimentos e convicções 
concernentes à ciência geográfica, bem como habilidades e competências 
específicas para atuar nos níveis de planejamento ambiental, urbano e 
regional, na pesquisa e nas atividades técnico-profissionais, assim como 
para prosseguir nos estudos de pós-graduação nos níveis de especialização, 
mestrado e/ou doutorado.

Para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, o Departamento de Geografia conta com os seguintes 
laboratórios: Laboratório de Ensino de Cartografia, Laboratório de 
Geoprocessamento, Laboratório de Ensino de Geografia e Laboratório 
de Geografia Física.
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2.1.2 Turmas Especiais

A UFMT, dentro da sua política de interiorização das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, promoveu a expansão geográfica do 
ensino de graduação, no período de 1994/1 a 1996/1, por meio de 
parcerias interinstitucionais, realizadas com o Estado, via Secretaria de 
Estado de Educação, e Prefeituras Municipais. O objetivo primordial, 
naquele momento, era atender a demanda existente por profissionais de 
nível superior, constituída por professores que já atuavam ou desejavam 
atuar nos sistemas de ensino de 1º e 2º graus, além de outros profissionais 
das diversas áreas do mercado de trabalho. Com esse propósito, foram 
oferecidos seis cursos em nove municípios, em diversas modalidades, 
abrangendo Licenciaturas e bacharelados com cursos presenciais e à 
distância, e também foram implantadas Turmas Epeciais – Licenciaturas 
e Bacharelados, as quais se vinculavam aos cursos de institutos e/ou 
departamentos da UFMT e surgiram para atender necessidades em áreas 
específicas do conhecimento. Dentro dessa modalidade, foi implantado o 
curso de Geografia em Sinop (1995-1998), em Sorriso (2000-2003) e em 
Primavera do Leste (2001-2004).

2.1.3 Segunda Licenciatura – PARFOR2

Em novembro de 2010, o Programa Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica - PARFOR implantou o Projeto Pedagógico 
do Curso de 2ª Licenciatura em Geografia, vinculado ao Departamento 
de Geografia da UFMT. O curso teve a duração de 2 anos, na modalidade 
semipresencial, com aulas nas férias escolares. Ocorreram três turmas 

2 Este tópico apresenta as informações concedidas pela professora Márcia Ajala Almei-
da, coordenadora do Curso de 2ª Licenciatura em Geografia, no Departamento de 
Geografia/UFMT.
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em 2010 (47 matrículas - 30 formandos), 2014   (25 matrículas - 9 
formandos) e 2015 (27 - 11 formandos), com  um total de 99 matrículas 
e  50 professores que concluíram o curso.  A importância do programa 
para o estado de Mato Grosso é de grande relevância na formação de 
professores em exercício. Os alunos fazem parte do quadro de docentes 
que não tem formação na área e atuam na rede escolar em todo o Estado. 
Muitas são as dificuldades encontradas para que os mesmos possam ter 
um nível de qualificação de acordo com o seu campo de atuação, daí 
muitos desistirem no meio do caminho. 

Como resultado do esforço desempenhado pelos professores da 
rede, foram publicadas coleções de diferentes áreas onde a UFMT oferece 
cursos de 2ª Licenciatura, para apresentar os trabalhos desenvolvidos no 
curso. No caso da Geografia, tivemos a publicação de um livro contendo 
treze artigos em co-autorias com seus respectivos professores orientadores. 
Atualmente, a CAPES não disponibiliza recursos para formação de novas 
turmas, apesar das demandas constantes no estado de Mato Grosso.

2.2 Pesquisa: os Grupos de Pesquisa

As atividades de pesquisa do Departamento de Geografia 
encontram-se organizadas nos âmbitos da graduação e da pós-graduação. 
Na graduação, os temas de estudo se aglutinam em três linhas de 
pesquisa: Ensino de Geografia, Dinâmica da Natureza e Ações Antrópicas 
e Produção do Espaço Regional. No âmbito da pós-graduação, estão 
reunidas as linhas Dinâmica da Natureza e Ações Antrópicas, Produção 
do Espaço Regional e, encontra-se em fase de implementação a de 
Ensino de Geografia.
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Essa última linha de pesquisa desenvolve atividades de ensino, 
pesquisa e extensão voltadas para temáticas do ensino aprendizagem em 
Geografia, para promover ações voltadas às escolas de ensino fundamental 
e médio. São desenvolvidas atividades nos grupos de estudos de propostas 
educacionais na área de ensino de Geografia, cursos de extensão e 
organização de encontros e seminários. Dessa forma, contribui para o 
estudo da educação geográfica, potencializando interfaces com outras 
áreas do conhecimento e possibilitando a estruturação do conhecimento 
científico na área de Geografia.

A Linha de Pesquisa Dinâmica da Natureza e Ações Antrópicas 
é destinada a abrigar os estudos e projetos de pesquisa que têm como 
objetivo investigar as relações de dependência entre as práticas humanas 
e os processos naturais. Congrega professores com produção acadêmica 
voltada para as questões ambientais regionais, advindas da dinâmica 
da natureza e que demandam a interferência das ações humanas. As 
interferências geram transformações do espaço natural, que estão 
relacionadas com o desenvolvimento acelerado do estado de Mato Grosso 
que, notadamente, a partir da década de 1970, com apoio de vários 
programas nacionais, possibilitaram sua inserção no sistema produtivo 
nacional. Esse processo proporcionou uma mudança significativa no uso 
do solo regional provocado pelo intensivo processo de desmatamento, 
com a finalidade de introduzir inicialmente a pastagem e a monocultura 
do arroz, seguida da soja e, atualmente, do algodão e da cana-de-açúcar.

A Linha de Pesquisa Produção do Espaço Regional objetiva analisar 
as transformações do espaço regional através dos processos sociais, 
econômicos e ambientais. Contempla as pesquisas e análises relativas à 
dinâmica do espaço regional com base nas relações sociais, econômicas e 
culturais que definem as transformações territoriais e, consequentemente, 
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o processo de produção do espaço regional. Esta linha abrange a 
produção dos professores e mestrandos, cujas pesquisas estão voltadas 
para os diferentes aspectos relacionados à produção do espaço regional, 
entendido em várias escalas de observação e análise, podendo restringir-
se a uma parte de Mato Grosso ou ao Continente, com suas relações em 
escala mundial.

Segundo a mesma linha, o Departamento de Geografia congrega 
grupos de pesquisa que reúnem professores, pesquisadores e alunos da 
graduação e de pós-graduação, conforme discriminação a seguir:

A) Grupo de Pesquisa em Geografia Agrária e Conservação da 
Biodiversidade (GECA)

O Grupo de Pesquisa em Geografia Agrária e Conservação da 
Biodiversidade do Pantanal – GECA foi criado em 2006. Tem como 
objetivo orientar investigações científicas na interface entre a Geografia 
Agrária e a Conservação da Biodiversidade, com ênfase para as Áreas 
Úmidas (wetlands) especialmente o Pantanal brasileiro. Os resultados das 
pesquisas realizadas são analisados de forma integrada e complementados 
pelas ações de extensão, via socialização das informações com os grupos 
envolvidos, sindicatos rurais, movimentos sociais, pescadores profissionais 
artesanais, comunidades tradicionais, entre outros. Desde a sua criação 
em 2006, foram defendidas, no âmbito do grupo, 11 dissertações de 
mestrado e 24 trabalhos de conclusão de curso de graduação. Foram 
publicados cerca de 20 artigos em periódicos; 04 capítulos de livros e 30 
resumos em anais de eventos. Entre 2008 e 2012, o GECA estabeleceu 
profícua parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Áreas Úmidas- INAU e com o Centro de Pesquisas do Pantanal – CPP. 
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Atualmente, desenvolve o Projeto Banco de Dados da Luta pela Terra – 
Dataluta/Mato Grosso, em parceria com o Núcleo de Estudos, Pesquisas e 
Projetos de Reforma Agrária – NERA/UNESP, além de realizar pesquisas 
e ações coletivas com a Cooperativa dos Pescadores e Artesãos de Pai 
André e Bonsucesso (COORIMBATÁ). Este grupo teve como líderes 
as professoras doutoras Onélia Carmem Rossetto e Nely Tocantins. 
Atualmente, a liderança do grupo está sob a coordenação dos professores 
Me. Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima e Dra. Giseli Dalla Nora.

B) Grupo de Estudo e Pesquisas sobre Cidades e Novas Territorialidades 
em Mato Grosso (GECIT)

Este grupo de pesquisa foi formado em 2002 e funcionou até 
o início do ano de 2016. Teve como objeto central analisar as cidades 
mato-grossenses e as novas territorialidades. Os estudos se pautaram 
nas questões referentes à urbanização em Mato Grosso, destacando-se a 
produção do espaço urbano regional, sua evolução, problemas políticos, 
sociais e econômicos, bem como as relações entre espaço e cultura. O 
grupo surgiu da necessidade de se congregar pesquisadores voltados 
para a investigação das cidades mato-grossenses e teve como líderes os 
professores Sônia Regina Romancini e Cornélio Silvano Vilarinho Neto. 

C) Grupo de Estudos de Clima Tropical (TROPCLIM) 

Este grupo de pesquisa foi criado em 2008. Objetiva a organização 
de uma rede interdisciplinar de pesquisadores interessados no tema das 
mudanças climáticas naturais/antrópicas, na escala regional, envolvendo 
o Brasil (Amazônia Mato-Grossense) e a África (Moçambique). 
Tem como foco as dimensões qualitativa e quantitativa dos estudos 
climáticos enquanto fenômeno socioambiental que, no estágio atual 
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do desenvolvimento da ciência e da sociedade, é considerado um dos 
elementos do suporte físico do espaço geográfico.

Os países, objeto desse estudo, embora localizados geograficamente 
nas latitudes tropicais, com clima, relevo e vegetação semelhantes, 
representam, diferentes dimensões, distintos processos históricos e 
contextos diferenciados. Entretanto, de forma específica, cada um 
apresenta, hoje, uma combinação de antigas desigualdades com novas 
formas adquiridas nas últimas décadas do século XX. 

Moçambique, na última década do século passado, passou 
rapidamente de uma economia de Estado à de mercado, gerando um 
processo de produção socioespacial diferente da vivenciada no contexto 
do colonialismo português e pós-independência, em 1975, expressos 
pelo desmatamento intensivo na região norte do país, devido aos acordos 
econômicos e comerciais de Moçambique com a China, e queimadas 
descontroladas de floresta para fins de cultivo agrícola. 

No Brasil, a colonização ocorrida no contexto mato-grossense, 
na década de 1970, deu-se via processo de colonização dirigido para o 
Estado, forjando grandes mudanças espaciais, econômicas, políticas, 
sociais e culturais. A migração para o Mato Grosso foi conduzido 
por agricultores que haviam perdido suas terras para o processo de 
modernização e mecanização da agricultura no Sul do país. Este processo 
gerou relevante desmatamento que foi reunindo as condições favoráveis 
para a prática agrícola da monocultura no Estado, em especial a cultura 
da soja e, mais recentemente, do algodão, coroado pelo agronegócio, na 
atualidade. São líderes: Profa. Dra. Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira 
Zamparoni e Prof. Dr. José Carlos Ugeda Júnior.



68

D) Grupo de estudos em Recursos Hídricos e 
Geoprocessamento (GEOHIDRO) 

O grupo de pesquisa GEOHIDRO, formado em 1999, se propõe 
a estudar os recursos hídricos, seus aspectos quantitativos, qualitativos, 
os consequentes impactos na saúde humana e ambiental, como também 
aspectos ligados a sua gestão institucional e econômica, introduzidos com 
a implementação da legislação nacional e estadual dos recursos hídricos, 
de 1997. A abordagem destes tópicos envolve a aquisição e processamento 
dos mais diversos dados ambientais e socioeconômicos, requerendo 
técnicas que possibilitem a integração de dados espaciais e temáticos. 

O Geoprocessamento, e mais especificamente os Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), apresentam a capacidade de representar e 
analisar características espaciais da superfície terrestre, disponibilizando, 
desta forma, ferramentas para incrementar o grau de definição espacial 
das bacias e seus constituintes, em número e detalhes descritivos. Da 
mesma forma, o Geoprocessamento dispõe de ferramentas para a análise 
integrada de dados espaciais e alfanuméricos, sendo uma técnica ideal 
para a implementação de Sistemas de Suporte a Decisão, aplicáveis na área 
de recursos hídricos para o planejamento do uso e ocupação das bacias 
hidrográficas, se prestando também de suporte na tomada de decisão 
na outorga e cobrança pelo uso da água, ou na aplicação de recursos 
financeiros para recuperação ou diminuição de impactos ambientais 
(comitês de bacias) além de servir para a avaliação dos riscos químicos e 
biológicos às populações e ecossistemas. 

Dentro dessa visão, busca-se a utilização integrada de métodos 
analíticos, tais como sensoriamento remoto, modelos estatísticos, 
matemáticos, e bases múltiplas de dados georreferenciados. Inclui também 
o desenvolvimento e implementação de ferramentas computacionais para 
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o processamento, análise e modelação dos dados, de forma sistemática e 
interativa, que subsidiam e facilitam o trabalho operacional em instituições 
públicas e não governamentais. Líder: Prof. Dr. Peter Zeilhofer.

E) Grupo de Estudos e Pesquisa do Relevo, Ambiente, Sociedade e 
Turismo (GEGEOTUR)

Formado em 1995, tem como foco o desenvolvimento de estudos 
e trabalhos de bacharelado e pós-graduação no âmbito da especialização 
e do mestrado. Congrega também bolsistas do PIBIC, que tiveram seu 
aperfeiçoamento profissional aprimorado pelas pesquisas e orientações 
desenvolvidas no grupo. Os pesquisadores do grupo obtiveram a 
aprovação de projetos de pesquisa junto à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação da UFMT, dentre os quais destacam-se Geomorfologia do alto 
curso do Rio Teles Pires-MT (CAP/PROPEP-86), Relevo Turismo e Meio 
Ambiente (CAP/PROPEP- 136) e Um Estudo Geoambiental comparativo 
das características morfoestruturais e morfoesculturais das áreas das bacias 
do alto rio Paraguai e do rio Teles Pires no estado de Mato Grosso (CAP/
PROPEP-144). Organismos de fomento à pesquisa externos à universidade 
também apoiaram as investigações, tais como a Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT, oferecendo recursos 
financeiros para os seguintes projetos: Diagnóstico do Fluxo de Turistas 
na Bacia do Alto Paraguai-BAP/MT (Proc. 2.1.02/0076-1998-06), Um 
Estudo Geoambiental comparativo das características morfoestruturais e 
morfoesculturais das áreas das bacias do alto rio Paraguai e do rio Teles Pires 
no estado de Mato Grosso (Proc. 2.1.03/0060-1998-07), e Relevo Turismo 
e Meio Ambiente (Proc. 2.1.01.0049/1999-05). 
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Considerando que o público alvo é constituído dos alunos dos 
cursos de graduação e pós-graduação, incluindo também a sociedade 
como um todo, podemos considerar que as repercussões junto ao público 
alvo tem sido positivas, como bem demonstram os diversos trabalhos 
de graduação e as orientações de pós-graduação desenvolvidas por 
membros do grupo. As relações com a comunidade externa têm sido 
muito receptivas e de grande aprendizado. Alguns projetos de pesquisa 
têm caráter interinstitucional, integrando Secretarias de Estado, como a 
Secretaria de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Mato Grosso, 
MMA/IBAMA e outras instituições de ensino superior, como a União 
das Faculdades de Várzea Grande - UNIVAG. Líder do Grupo: Prof. Dr. 
Hugo José Scheuer Werle.

F) Grupo de Pesquisa em Educação e Ensino de Geografia (GPEEG) 

O Grupo de Pesquisa em Educação e Ensino de Geografia foi 
criado em 2011. Tem como objetivo analisar o desenvolvimento da edu-
cação e do ensino no Mato Grosso, para que possa contribuir com o curso 
de Licenciatura em Geografia e possibilitar efetiva intervenção nas redes 
públicas de ensino. Líder do Grupo: Profa. Dra. Meire Rose dos Anjos 
Oliveira.

G) Grupo de Estudos em Geomorfologia e Pedologia 
Geográfica (GEOMORPEG)

Este grupo de pesquisa foi criado em 2014, envolvendo alunos de 
graduação e pós-graduação em Geografia da UFMT e pesquisadores da 
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UFMT e da USP.  Visa discutir e pesquisar temas referentes a geomorfologia 
e pedologia. Líder: Profa. Dra. Ivaniza de Lourdes Lazzarotto Cabral. 

H) Estudos Regionais Sul-Americanos

Este grupo de estudos multidisciplinar, que inclui as áreas de 
História e Geografia, foi criado em 2001. As pesquisas desenvolvidas 
pelo Grupo de Estudos Regionais Sul-americanos G-ERSA, objetivam 
contribuir com a ampliação da base de dados e dos conhecimentos sobre 
a América do Sul. As pesquisas são voltadas para o levantamento, análise e 
avaliação das questões relativas à estrutura e dinâmica de suas populações, 
estrutura agrária e sistemas produtivos, geo-economia, funções e 
múltiplas dimensões urbanas, formação territorial, relações fronteiriças e 
relações internacionais. Enfim, a proposta do grupo é realizar estudos que 
possam, a partir de suas análises e avaliações, contribuir para subsidiar 
o planejamento, a formação de novos cenários sociais e econômicos e 
a integração regional. Líderes: Profa. Dra. Tereza Cristina Cardoso de 
Souza-Higa e Profa. Dra. Leny Caselli Anzai.

I) Geografia e Análise Espacial em Saúde (SIGSaúde)

O grupo de pesquisa, formado em 2012, visa estudar aspectos 
relacionados a aplicação do conhecimento geográfico para solução de 
problemas de saúde pública. Utiliza-se de técnicas de Geoprocessamento 
e Análise Espacial de Dados Geográficos, o que possibilita articular 
informações de diferentes áreas do conhecimento. A associação de 
pesquisadores e estudantes visa potencializar a integração da pesquisa em 
Geografia e Geoprocessamento, com investigações sobre a situação do 
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processo saúde-doença, com atenção especial para a cidade de Cuiabá 
e cercanias, abrangendo também o estado de Mato Grosso, porém 
não delimitando somente estas como áreas de estudo. Líder: Prof. Dr. 
Emerson Soares dos Santos.

2.1.2 Extensão

No tocante às atividades de extensão, o Departamento de 
Geografia tem como tradição promover a Semana de Geografia, em parceria 
com a AGB-Cuiabá. Inicialmente, o referido evento era denominado de 
Semana de Estudos Geográficos. Essa atividade visa congregar professores 
e estudantes do curso e outros profissionais interessados no conhecimento 
geográfico. Esses eventos têm abordado temas atuais e relevantes da 
Geografia, propiciando a apresentação e discussão de trabalhos realizados 
por professores, acadêmicos e comunidade. 

Importantes eventos de caráter nacional e regional foram 
organizados pelo Departamento de Geografia, além de outros que 
aconteceram no âmbito do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, com 
a participação e apoio da Geografia.

Na sequência, exemplificamos alguns dos eventos que marcaram 
a extensão promovida pelo Departamento de Geografia, nesses mais de 
50 anos de história. Ilustramos os primeiros eventos com imagens cedidas 
pela professora Odilza Batista de Queiroz.

I Semana de Estudos Geográficos de Mato Grosso. 
Departamento de Geografia – Centro de Ciências Sociais. Período: 27 a 
30 de maio de 1979. 
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Figura 31 – Certificado da I Semana de Estudos Geográficos de Mato Grosso

Fonte: Acervo particular de Odilza Batista de Queiroz.

II Semana de Estudos Geográficos de Mato Grosso. Departamento de Geo-
grafia – Centro de Ciências Sociais. Período: 26 a 30 de maio de 1980. 

Instrumentação para o Ensino da Geografia. Departamento de Geografia – 
Centro de Ciências Sociais. Período: 1983 a 1986. 
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Figura 32 – Certificado do curso de extensão Instrumentação para o  
Ensino da Geografia

Fonte: Acervo particular de Odilza Batista de Queiroz.

IV Semana de Estudos Geográficos. Departamento de Geografia – Centro de 
Ciências Sociais. Período: 25 a 27 de maio de 1983. 

V Semana de Estudos Geográficos. Departamento de Geografia – Centro de 
Ciências Sociais. Período: 28 a 31 de maio de 1984. 

VI Semana de Estudos Geográficos. Departamento de Geografia – Centro de 
Ciências Sociais. Período: 10 a 14 de junho de 1985. 

IV Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente (IV ENESMA). 
1993.  

I Encontro de Geografia de Mato Grosso (I ENGEO). 1995. 

I ARTGEO – A Prata da Casa mostra sua Arte. Esse evento, que teve um jan-
tar de confraternização e interessante programação cultural, foi aprovado pela 
Coordenação de Extensão da UFMT, como integrante das comemorações alusi-
vas aos 25 anos da instituição.
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Projeto Câmpus Vivo. Período: 1999 – 2000. 

I Seminário Internacional de Estudos Regionais Sul-Americanos: Sistema 
Chaco-Pantanal: transformações socioeconômicas, espaço, cultura e novas ter-
ritorialidades. 2004. 

II Encontro de Geografia de Mato Grosso e I Seminário de Pós-Graduação 
em Geografia - Ambiente e Desenvolvimento Regional.2004. 

V Seminário do Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Desigualdade So-
cial e o Papel da Universidade. 2005. 

I Seminário de Ensino de História e Geografia. 2006. Departamentos de His-
tória e Geografia/ICHS/UFMT.

II Seminário Internacional de Estudos Regionais Sul-Americanos: Contras-
tes Socioterritoriais e Perspectivas de Integração Regional. 2006. 
 
II Seminário da Pós-Graduação em Geografia: Ambiente e Desenvolvimento 
Regional. 2006. 

III Semana de Pós-Graduação Mestrado em Geografia. 2007

Semana da Geografia e IV Seminário da Pós-Graduação em Geografia. 2008. 
 
I Semana do Geógrafo “Os desafios e as perspectivas da profissão”. A contri-
buição do geógrafo na defesa do território. 2009. 

V Seminário da Pós-Graduação em Geografia: Organização do espaço e as 
questões socioambientais. 2009. 

I Seminário da Graduação “O prazer da produção científica em geografia”. 
2008. 

II Seminário da Graduação “O prazer da Produção Científica em Geografia”. 
2009. 

http://lattes.cnpq.br/8740183019590063
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III Seminário da Graduação “O prazer da Produção Científica”. 2009. 
Projeto Câmpus Vivo - Programa de Educação Tutorial Geografia. 2009 – 
2011. 

Semana da Geografia. Territorialidades e representações: Perspectivas da Carto-
grafia Geográfica como representação social e gestão territorial. 2010. 

VI Seminário de Pós-graduação e XV Semana de Geografia. 2010. 

 I Seminário das Licenciaturas do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 
2012. 

I Seminário de Ensino de Geografia. O lúdico e o profissionalizante em de-
bate. 2012. 

XVI Semana Acadêmica de Geografia e VII Seminário da Pós-Graduação em 
Geografia. Formação em Geografia. Licenciatura - Bacharelado: Cartografias e 
leituras do território. 2012. 

A produção do Espaço Cuiabano: Possibilidades e Desafios ao Pensar Geográ-
fico. 2012. 

I Seminário do Grupo de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação 
da Biodiversidade do Pantanal GECA/UFMT - Rede Pesca & Rede Pecuária. 
2012.

XVII Semana da Geografia e VIII Seminário da Pós-Graduação em Geogra-
fia: Produção do Conhecimento Geográfico: teorias e práticas. 2013. 

Ciclo de estudos em práticas de ensino de geografia. 2013.

V Colóquio Nacional do Núcleo de Estudos em Espaço e Representações 
(NEER) - As representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas 
em Geografia. 2013.

III Ciclo de Estudos em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversida-
de. 2013. 
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II Seminário de Ensino de Geografia: o estágio e a pesquisa na formação do-
cente. 2013. 

XVIII Semana de Geografia (Semageo) e o IX Seminário da Pós-graduação 
em Geografia. Geografias: vivências e perspectivas. 2014. 

 XIX Semana de Geografia - Geografia UFMT 50 anos: Produção do Conhe-
cimento e Formação do Profissional em Geografia. 2016. 

Palestra: O território usado e o lugar como constituintes da práxis: uma lei-
tura geográfica do golpe no Brasil, a presença da desigualdade e a ausência da 
política – Profa.  Dra. Maria Adélia de Souza. 2016. 

XX Semana de Geografia: Ambiente, sociedade e cidadania em tempos de cri-
se. 2018.

A cidade contemporânea: territorialidades e representações. 2019.

2.2 Obras publicadas pelos docentes do Departamento de 
Geografia da UFMT

ARIMA, Luzia Ivo de Almeida; GARCIA NETTO, Luiz da Rosa. Proposta de 
plano de gestão ambiental para áreas de entorno de fontes de água mineral. 1ª ed. 
Cuiabá: EdUFMT, 2012.

BARBOSA, Neurozito F.  A música na década dos conflitos: a sina de um músico 
e a trajetória de uma banda. Cuiabá: Gráfica Print, 2017.

BARBOSA, Neurozito F. Sayonara: brilhos e escuridão. 1ª ed. Cuiabá: Adeptus, 
2010. 

BORDEST, Suíse M. L. Panorâmica Ambiental Mato-Grossense: Relevo e Poten-
cialidades Turístico-Culturais. 1ª ed. Cuiabá: EdUFMT, 2011. 

http://lattes.cnpq.br/4982647801051546
http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
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BORDEST, Suíse M. L. Educação Ambiental e Cenários do Universo Pantaneiro.
Cuiabá: EdUFMT: FAPEMAT, 2010. 

BORDEST, Suíse M. L. Tessituras da Educação Ambiental nas Paisagens Panta-
neiras. Cuiabá: EdUFMT, 2008. 

BORDEST, Suíse M. L. Representação Cartográfica da Alta Bacia do Rio Coxipó. 
1ª ed. Cuiabá, MT: EdUFMT, 2007. 

BORDEST, Suíse M. L. Patrimonio Ambiental de Chapada dos Guimarães. 
Olhares e Possibilidades Turistico-Culturais. 1ª ed. Cuiabá: EdUFMT, 2005. 

BORDEST, Suíse M. L. A Bacia do Córrego Barbado. Cuiabá, Mato Grosso. 1ª 
ed. Cuiabá: Grafica Print, 2003. 

BORDEST, Suíse M. L. Potencialidade Turística de Mimoso e o Olhar do Autóc-
tone. 1ª ed. Cuiabá: Gráfica Print, 2002. 

BORDEST, S. M. L.; MACEDO, M; PRIANTE, J. C. R. Matutando Turismo. 
1ª ed. Cuiabá - MT: EDUFMT, 1999. 

FELIX, Pedro C. N.; NORA, Giseli D. Cuiabá - Centro da América do Sul. 1. 
ed. São Paulo: Corteza, 2011.

FELIX, Pedro C. N.; NORA, Giseli D. História de Mato Grosso - unidade espe-
cial de Geografia de Mato Grosso. 2. ed. Cuiabá: KCM, 2009.  

GALETTI, Lylia Guedes; SOUZA-HIGA, T. C. C.; MARQUES, I. A.; Barro-
so, João Carlos; COVEZZI, M.; LEITE, M. O. C. S.; CASTRO, S.; SILVA, V. 
C.; BANDUCCI JR., A.; LEITE, E. F. Memória da gente pantaneira: sociedade, 
cultura e ambiente. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2003. 

LIMA, Josefina Paes de Barros. Geografia de Mato Grosso: aspectos físicos, huma-
nos e econômicos. Cuiabá: [s.n.],1985.
LIMA, Josefina Paes de Barros. Manifestações do artesanato mato-grossense – A 
rede cuiabana. Cuiabá: Fundação Cultural de Mato Grosso, 1979.

http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
http://lattes.cnpq.br/4565480461219980
http://lattes.cnpq.br/3962327129528553
http://lattes.cnpq.br/3962327129528553
http://lattes.cnpq.br/2876167607404309
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LIMA, Josefina Paes de Barros; FERREIRA, Francisca. Manifestações do artesa-
nato mato-grossense – Cerâmica. Cuiabá: Fundação Cultural de Mato Grosso, 
1977.

LIMA, Josephina Paes de Barros. Manifestações do artesanato matogrossense– Te-
celagem. Cuiabá: Fundação Cultural de Mato Grosso, 1975.

LIMA, M. A. S. ; NORA, Giseli D. O garimpo e a ocupação territorial. 1ª ed. 
Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2016. 

MAITELLI, Gilda T.; ZAMPARONI, Cleusa A. G. P. (orgs.). Expansão da Soja 
na Pré-Amazônia Mato-grossense - impactos socioambientais.Cuiabá: EdUFMT; 
Entrelinhas, 2007.

MAITELLI, G.T.; DUBREUIL, V.; BARIOU, R.; PASSOS, M. M. (orgs). 
Environnement etté l’édétection au Brasil: Meio Ambiente e Teledetecção no 
Brasil - Mato Grosso, Paraná e São Paulo. 1. ed. Rennes: Presses Universitaires 
de Rennes, 2002. 

MIRANDA, Amli Paula Martins; GARCIA NETTO, Luiz da Rosa. Geogra-
fia do Ciberespaço - novos territórios da informação em rede. 1ª ed. Curitiba: 
Appris, 2014. 

MIRANDA, Leodete B. S.; ROSSETTO, Onélia C. Licenciamento para o De-
senvolvimento Urbano: avaliação de instrumentos e procedimentos. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: IPEA, 2013. 

MIRANDA, Leodete B. S.; Bastos Helton (Colaborador). Atlas Geográfico de 
Mato Grosso. Cuiabá, MT: Entrelinhas, 2016.

MIRANDA, Leodete B. S.Cartografia Geoambientaldo Parque Nacional de Cha-
pada dos Guimarães. 1ª ed. Cuiabá: entrelinhas, 2011. 

MIRANDA, Leodete B. S.; AMORIM, Lenice. Mato Grosso:atlas geográfico. 
Cuiabá: Entrelinhas, 2001. 

MORENO, Gislaene; HIGA, Tereza Cristina Cardoso Souza (orgs.). MAITE-
LLI, Gilda (Colaboradora). Geografia de Mato Grosso:território, sociedade, am-
biente. 2. ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2017. 

http://lattes.cnpq.br/3890479900105744
http://lattes.cnpq.br/4982647801051546
http://lattes.cnpq.br/1235566135423332
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MORENO, Gislaene: HIGA, Tereza Cristina C. de S.; MAITELLI, G. (orgs.). 
Geografia de Mato Grosso: seleção de conteúdo para o Concurso Público do Go-
verno de Mato Grosso - 2009. 1ª ed. , 2009.

MORENO, Gislaene. Terra e Poder em Mato Grosso - política e mecanismos de 
burla / 1892 - 1992. Cuiabá - MT: Entrelinhas; EdUFMT, 2007. 

MORENO, Gislaene; HIGA, Tereza Cristina Cardoso Souza (orgs.). MAITE-
LLI, Gilda (Colaboradora). Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, am-
biente. 2. ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2017. 

MORGADO, Maria Aparecida; SANCHES, Maria Ubaldina Costa; OLIVEI-
RA, Meire Rose dos Anjos (orgs.). Realidades juvenis em Mato Grosso: escola, 
socialização e trabalho. Cuiabá: EdUFMT, 2006.

MUELLER, Eduardo R.; ALMEIDA, Marcia Ajala (orgs.). Geografia. Cuiabá: 
UFMT, Gráfica Print, 2016. (Coleção Parfor UFMT)

NORA, Giseli Dalla [et al] (orgs.). As fazedoras de saberes: diálogos das mulheres 
quilombolas do Mutuca com a educação ambiental, gênero e justiça climática. 
1ª ed. Curitiba: Appris, 2019.

OLIVEIRA, Meire Rose dos Anjos (orgs.). Materiais didáticos e experiências da 
prática docente [recurso eletrônico]. In: Coleção Saberes & Práticas. v. 5. Cuiabá: 
EdUFMT, 2019.

OLIVEIRA, Meire Rose dos Anjos (org.). Caminhando pelo Barbado: o córrego 
e sua gente. Cuiabá: IFMT; Gráfica e Editora Print; Fapemat, 2010.

ROMANCINI, Sônia R.; ROSSETTO, Onélia Carmem; NORA, Giseli Dalla 
(orgs.). As representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas em 
Geografia. Documento eletrônico. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2015. 

ROMANCINI, Sônia Regina (org.). Cultura e representação: diferentes imagens 
e linguagens na Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade. Cuiabá: Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso; Gráfica Print, 2019.

http://lattes.cnpq.br/0143435720578166
http://lattes.cnpq.br/0143435720578166
http://lattes.cnpq.br/5420522230056817
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ROMANCINI, Sônia Regina (org.). Novas territorialidades nas cidades mato-
-grossenses. Cuiabá, EdUFMT, 2009.

ROMANCINI, Sônia Regina (org.).Novas territorialidades urbanas em Cuiabá. 
Cuiabá, EdUFMT; FAPEMAT, 2008.

ROMANCINI, Regina Sônia. Cuiabá: paisagens e espaços da memória. Cuia-
bá: Cathedral publicações, 2005. (Coleção Tibanaré, v. 6)

ROSSETTO, Onélia Carmem; TOCANTINS, Nely (orgs.). Ambiente Agrário 
do Pantanal Brasileiro:socioeconomia e conservação da biodiversidade.  Docu-
mento eletrônico. 1ª ed. Porto Alegre: Imprensa Livre; Compasso Lugar Cul-
tura, 2015. 

ROSSETTO, Onélia Carmem; DALLA NORA Giseli ; RODRIGUES, A. Bio-
mas: Cerrado e Amazônia. 1ª ed. Brasília, DF.: DNIT, 2014. 

ROSSETTO, Onélia Carmem; SOARES, V. A. Áreas Naturais Protegidas: Uma 
Conversa com as Comunidades Locais. 1ª ed. Brasília: FUBRÁS/ PETROB-
RÁS, 2002. 

ROSSETTO, Onélia Carmem; BRASIL JÚNIOR, A. C. P. (orgs.). Paisagens 
Pantaneiras e Sustentabilidade Ambiental.1ª ed. Brasília: Ministério da Integra-
ção Nacional; EdUnB, 2002. 

ROSSETTO, Onélia Carmem; SILVA, Jocenaide M. R. Conhecimentos Histó-
ricos, Geográficos e Culturais de Mato Grosso. Cuiabá: MEC/FUNDESCOLA, 
2001. 
 
SANTOS, Leandro; ZAMPARONI, Cleusa A. G. P.; SOARES, José Carlos O. 
Análise rítmica e fenomenologia: pluviosidade, impactos naturais, percepção hu-
mana e as inundações em Cáceres/MT 1971 a 2010. 1ª ed. Curitiba: CRV, 
2017.  

SARTORI, A. J. ; CANTÓIA, Sílvia Fernanda; TROMBETTA, V. M. Reflexões 
sobre Currículo: possibilidades para (re)pensar a escola. 1ª ed. Curitiba: Editora 
CRV, 2013.

http://lattes.cnpq.br/9620081497223982
http://lattes.cnpq.br/9620081497223982
http://lattes.cnpq.br/9620081497223982
http://lattes.cnpq.br/9620081497223982
http://lattes.cnpq.br/4661514421955809
http://lattes.cnpq.br/4661514421955809
http://lattes.cnpq.br/2772149174350758
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SOUZA-HIGA, T. C. C.Estudos regionais Sul-americanos:Sociocultura, econo-
mia e dinâmica territorial na área central do continente. Cuiabá: EdUFMT, 
2007.

TOPANOTTI, Doroty Queiroz; WERLE, Hugo J.Scheuer. Sistemas de gestão 
ambiental nas indústrias de médio e grande porte de Mato Grosso: quantas são, 
onde estão e como estão funcionando. 1ª ed. Cuiabá: EdUFMT; Carlini & 
Caniato Editorial, 2010. 

VILARINHO NETO, Cornélio Silvano. A Metropolização regional: formação 
e consolidação da rede urbana do estado de Mato Grosso. Cuiabá: EdUFMT, 
2009.

2.3 Revista Mato-grossense de Geografia

No ano de 1995, as professoras Gilda Tomasini Maiteli e Gislaene 
Moreno, apoiadas pelo Departamento de Geografia e membros da AGB-
Cuiabá, criaram a Revista Mato-grossense de Geografia (1995, p. 3), cujos 
objetivos foram destacados no editorial:

O Departamento de Geografia e a Seção da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros, quando 
decidiram lançar a Revista Mato-grossense de 
Geografia, tiveram por objetivo abrir um espaço para 
publicações de resultados de pesquisas geográficas e 
sócio-ambientais que versassem, principalmente, 
sobre o Estado de Mato Grosso, Região Centro-
Oeste e Amazônia, bem como para a divulgação 
de trabalhos teóricos que possibilitassem o avanço 
da ciência geográfica e áreas afins. [...] A Revista 
Mato-grossense de Geografia constitui-se assim em 
um veículo apropriado para incentivar a produção, 
publicação e divulgação de trabalhos desenvolvidos 
por professores, pesquisadores e alunos da UFMT e 
outras Instituições, visando promover a integração 
entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

http://lattes.cnpq.br/2876167607404309
http://lattes.cnpq.br/6803820503223864


83

Figura 33 – Capa da Revista Mato-grossense de Geografia n. 1

Foto: Sônia Romancini, 2018.

O lançamento da revista foi um acontecimento importante para 
o Departamento de Geografia, que contou com a presença do reitor, 
Prof. Fernando Nogueira, do coordenador da EdUFMT, Prof. Fernando 
Tadeu de Miranda Borges e da comunidade acadêmica, conforme registro 
fotográfico apresentado na sequência.
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Figura 34-Reitor Fernando Nogueira e Coordenador da EdUFMT Fernando 
Tadeu de Miranda Borges, no lançamento da Revista Mato-

grossense de Geografia

Fonte: Acervo particular de Fernando Tadeu de Miranda Borges
Foto: Sérgio Soares, 1995.
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Figura 35 - Gilda T. Maitelli, Neurozito F. Barbosa, Fernando Nogueira, 
Gislaene Moreno e Fernando T. M. Borges, no lançamento da Revista Mato-

grossense de Geografia

Fonte: Acervo particular de Fernando Tadeu de Miranda Borges

Foto: Sérgio Soares, 1995.
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Figuras 36 e 37 - Professores e estudantes prestigiando o lançamento da Revista 
Mato-grossense de Geografia

Fonte: Acervo particular de Fernando Tadeu de Miranda Borges
Fotos: Sérgio Soares, 1995.
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Figura 38 - Coordenador da EdUFMT, Fernando T. M. Borges e professoras 
responsáveis pela criação da Revista Mato-grossense de Geografia, Gislaene 

Moreno e Gilda T. Maitelli

Fonte: Acervo particular de Fernando Tadeu de Miranda Borges
Foto: Sérgio Soares, 1995.

Figura 39 - Fernando T. M. Borges, Gilda Maitelli, Sônia Romancini e Cleusa 
A. G. P. Zamparoni

Fonte: Acervo particular de Fernando Tadeu de Miranda Borges
Foto: Sérgio Soares, 1995.
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Nas edições que se seguiram, a Revista Mato-grossense de 
Geografia (1998, 1999, 2001) consolidou sua proposta de divulgação da 
produção geográfica realizada em Mato Grosso, ampliando a participação 
de autores nacionais e internacionais.

Figura 40 - Exemplares da Revista Mato-grossense de Geografia

A Revista destina-se à publicação de artigos científicos, ensaios, 
resenhas e comunicações de pesquisas referentes aos aspectos teóricos e 
metodológicos da construção do conhecimento na área de Geografia e 
temas a ela relacionados. Possui submissão digital de trabalhos baseado 
na aplicação Open Journal System.

Foto: Sônia Romancini, 2018.
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3 

A pós-grAduAção no depArtAmento de geogrAFiA dA 
uFmt

O Departamento de Geografia, quando integrado ao antigo 
Centro de Ciências Sociais (CCS), na estrutura da UFMT, até o ano de 
1992, ofereceu 4 Cursos de Especialização e, em 2003, como integrante 
do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), iniciou o Programa 
de Pós-Graduação em Geografia (POSGEO), em nível de Mestrado. 

3.1 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

3.1.1 Curso de Especialização em Desenvolvimento Rural e Urbano do 
Mato Grosso – 1984 - Coordenação: Profa. Célia Alves Borges

A Pós-Graduação do Departamento de Geografia teve início em 
1984, na modalidade Lato Sensu, com o primeiro Curso de Especialização 
oferecido pelo Departamento. O Curso foi intitulado de “Desenvolvimento 
do Espaço Urbano e Rural no Mato Grosso” e foi coordenado pela Profa. 
Célia Alves Borges. 

A demanda por Cursos de Especialização na UFMT, na época, 
ficou expressa pelo corpo discente, que foi formado por professores 
do Departamento de Geografia, de outros Departamentos da UFMT, 
professores da rede pública de ensino e demais interessados com formação 
na Geografia e áreas afins. 
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Assim sendo, docentes do Departamento de Geografia, como 
Gislaene Moreno, Cornélio Vilarinho Neto, Alcina Assumpção de 
Matos, Odilza Queiroz, Suíse Bordest, Célia Alves Borges, Célia Barreto, 
Neurozito Barbosa, Miramy Macedo, Sandra Alves Moura (in memoriam), 
Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni e Lenir Assumpção, que 
era professora substituta, frequentaram o referido curso. 

A Profa. Salete Ferraz e a Profa. Joana da Silva, do Departamento 
de Biologia, e a Profa. Marinete Covezzi do Departamento de Sociologia, 
também fizeram parte do corpo discente deste curso de especialização. 

O corpo docente foi formado por professores oriundos do 
Departamento de Geografia da USP, como Ariovaldo Umbelino de 
Oliveira, Aziz Ab´Saber, Jurandyr Ross e Orlando Valverde; Ruy Moreira, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Arlete Moysés 
Rodrigues, da Universidade de Campinas (UNICAMP). 

A produção de conhecimento sobre o desenvolvimento do 
espaço urbano e rural de Mato Grosso ficou expresso pelas monografias 
individuais que foram apresentadas ao final do referido curso. 

Desta parceria, várias dissertações de Mestrado e teses de 
Doutorado foram gestadas e, posteriormente, concluídas. Entre elas 
podemos citar a Tese de Doutoramento da Profa. Gislaene Moreno, 
que analisou o processo histórico de acesso à terra em Mato Grosso, 
sob a orientação do Prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, junto ao 
Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Esta tese foi 
transformada em livro e é uma das obras da área de Geografia Agrária de 
Mato Grosso mais lida e mais citada nos trabalhos que focam as questões 
do campo em Mato Grosso. 
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Nesta mesma esteira de desdobramento, a Profa. Sandra Alves 
Moura (in memoriam) se deslocou para São Paulo para realizar o 
doutorado sob a orientação do Prof. Milton Santos e, mais tarde, a profa. 
Célia Alves Borges foi para a UFRJ, e o professor Cornelio Vilarinho 
Neto para a USP, onde realizou o doutorado sob a orientação do Prof. 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira.

No segundo semestre do ano de 1984, o professor Ariovaldo 
Umbelino de Oliveira e sua família vieram para Cuiabá a fim de realizar 
uma pesquisa (CAPES/CNPq) sobre a situação do campo em Mato 
Grosso. Esta produção do conhecimento gerou um dos seus livros 
intitulado “Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária”. 
Naquele período, o referido professor ministrou a disciplina Geografia 
Agrária no Departamento de Geografia – CCS/UFMT. 

Da parceria com a UFRJ, através do professor Ruy Moreira, foi 
delineado o primeiro projeto do livro de Geografia de Mato Grosso, que 
seria escrito em conjunto com os professores Gislaene Moreno (Agrária), 
Sandra Alves Moura (Urbana), Cornélio Vilarinho Neto (Geopolítica) 
e Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni (Questões Indígenas), 
todos do Departamento de Geografia da UFMT. Infelizmente a proposta 
não vingou, embora os professores do Departamento de Geografia da 
UFMT tenham realizado várias reuniões e escrito textos, em razão da 
saída de alguns que foram realizar o Doutoramento, como a Profa. Sandra 
e a Profa. Gislaene e o Prof. Cornélio Vilarinho Neto, que foi convidado 
para trabalhar como Delegado de Ensino junto à Secretaria de Estado de 
Educação, sob o comando da secretária Profa. Serys Slhessarenko. 

A primeira edição do livro de Geografia de Mato Grosso foi publicada 
mais tarde, sob a organização de Gislaene Moreno e Tereza Cristina 
Cardoso de Souza Higa e a colaboração de Gilda Tomasini Maitelli. 

http://www.search.ask.com/web?apn_dtid=%5EBND101%5EYY%5EBR&apn_ptnrs=%5EBRQ&atb=sysid%3D539%3Aappid%3D104%3Auid%3Db8753792419ea2da%3Auc2%3D685%3Atypekbn%3D1.5%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3DAPN11773A%3Atg%3D&d=539-104&gct=hp&lang=pt&o=APN11773A&p2=%5EBRQ%5EBND101%5EYY%5EBR&page=1&shad=s_0048&q=Serys+Slhessarenko&tpr=5&ots=1472082437652
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O professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, no ano de 2001, 
incentivou o Departamento de Geografia para a elaboração do projeto 
de Pós-Graduação, em nível de Mestrado, e, na época, se colocou como 
colaborador do programa, bem como o professor Jurandyr Ross, também 
da Universidade de São Paulo. 

3.1.2 Curso de Especialização em Cartografia – 1996 – Coordenação: 
Profa. Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni

A Resolução Consepe n. 37, de 25 de setembro de 1995, artigo 1, 
homologou a Portaria n. 180 – PROPEP, de 28 de agosto de 1995, que 
criou e autorizou o Curso de Especialização em Cartografia, com recursos 
oriundos da CAPES e da própria UFMT. 

O Curso de Especialização em Cartografia oferecido no período 
de 1996 a 1997, tendo sido proposto pela Profa. Célia Alves Borges e 
coordenado pela Profa. Cleusa A. G. P. Zamparoni. Na época, o título 
de Mestre era uma das exigências para os professores assumirem a 
coordenação de cursos de especialização lato sensu, na UFMT.

A oferta do referido curso mostrou que existia uma demanda muito 
significativa de profissionais, não só da Geografia e de outros cursos da 
UFMT, mas de vários órgãos de planejamento e gestão do governo estadual 
e municipal. Assim sendo, os discentes que frequentaram este Curso de 
Especialização trabalhavam com Cartografia e necessitavam da aquisição 
de novos conhecimentos técnicos já em curso no mercado nacional. 

Fizeram parte da composição dos alunos matriculados, técnicos do 
INCRA, INTERMAT, SEPLAN, IBGE, professores e alunos do Curso 
de Geografia, Geologia, Agronomia e Física da UFMT, entre outros. 
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Entre os discentes também estiveram presentes no curso professores do 
Ensino Médio e Fundamental das Escolas Públicas e alguns de Escolas 
Privadas de Cuiabá e de outros municípios do estado de Mato Grosso. 

Entre os vários docentes que ministraram disciplinas e orientaram 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), podemos citar Maria Helena 
Simielli, Gizele Girardi, Marcelo Martinelli, Jurandyr Ross e Mario 
De Biasi, todos da USP, e Manoel G. de Castro Ruiz, da Universidade 
de Habana, Cuba. 

Este Curso de Especialização envolveu custos de mensalidades aos 
discentes e pagamento de pró-labore aos docentes. Na época, os cursos 
em nível de pós-graduação lato sensu começaram a ser pagos na UFMT. 

A produção de conhecimento em Cartografia de Mato Grosso, 
em suas várias escalas de abordagens, ficaram expressos nos Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC) e, também, vale ressaltar, vários alunos 
fizeram Mestrados e Doutorados derivados desta parceria com professores 
de Cursos de Pós-Graduação de outras Universidades. Diversos projetos de 
pesquisa e trabalhos conjuntos surgiram da proximidade dos alunos com 
os docentes de fora, durante o Curso de Especialização em Cartografia. 

3.1.3 Curso de Especialização em Patrimônio, Turismo e 
Desenvolvimento Regional - Coordenação: Profa. Nely Tocantins e 
Profa. Sônia Regina Romancini – 2007

O Curso de Especialização, intitulado “Patrimônio, Turismo e 
Desenvolvimento Regional: aspectos conceituais e tendências”, foi oferecido 
no período compreendido entre 19/10/2007 a 19/09/2008, com uma 
carga horária total de 370 horas, com oferta de 50 vagas, ficando sua 
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responsabilidade a cargo das professoras Nely Tocantins e Sônia Regina 
Romancini, na Coordenação e Vice-Coordenação, respectivamente.  

O referido curso foi oferecido com o objetivo de colaborar na 
capacitação da formação continuada na área de Ciências Humanas e 
Sociais, propiciando a formação de profissionais qualificados e de visão 
crítica em suas áreas de atuação. O Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais da Universidade Federal do Mato Grosso (ICHS/UFMT), com a 
realização desse curso de especialização, ampliou o debate voltado para o 
estudo das problemáticas ligadas ao desenvolvimento histórico-cultural e 
socioeconômico regional, especificamente no que se refere ao Patrimônio 
Natural e Cultural e ao Turismo, envolvendo a contribuição das diferentes 
áreas das ciências humanas. 

Seu objetivo foi: introduzir os principais campos do conhecimento 
constitutivos da base teórica e metodológica dos conceitos de patrimônio, 
turismo e desenvolvimento regional; contribuir para a gestão dos recursos 
naturais e do patrimônio cultural que, se bem gerenciados, poderão 
promover o desenvolvimento regional; fortalecer as capacidades para 
a tomada de decisões nos projetos de turismo e desenvolvimento local 
no Município; desenvolver tópicos acerca da metodologia do trabalho 
científico, aplicado à produção de pesquisa e texto monográfico, assim 
como novas abordagens de prática de ensino.

O curso de especialização foi estruturado com conteúdos 
organizados de forma multidiscoplinar e o seu corpo docente foi 
composto por professores de diferentes departamentos e convidados de 
outras instituições, conforme disciplinas e docentes descritos a seguir:

Desenvolvimento Regional I: aspectos introdutórios–Dra. Tereza 
Cristina Cardoso de Souza Higa (Geografia); Desenvolvimento Regional 
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II-Turismo e Região- Dr. Cornélio Silvano Vilarinho Neto e Dra. Márcia 
Ajala Almeida (ambos da Geografia); Metodologia da Pesquisa- Dra. 
Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni (Geografia); Patrimônio 
Cultural- Dra. Sônia Regina Romancini (Geografia); Instituições Culturais 
e Acervos - Dra. Elizabeth Madureira Siqueira (História); Turismo: aspectos 
conceituais, segmentação e tendências - Dr. Luiz da Rosa Garcia Neto 
(Geografia); Turismo em espaços rurais - Dra. Suíse Monteiro Leon Bordest 
(Geografia); Turismo em áreas protegidas- Dra. Nely Tocantins (Geografia); 
Arqueologia, patrimônio e turismo- Dra. Maria Clara Migliacio (IPHAN/
MT, in memoriam);Turismo e os sítios paleontológicos e espeleológicos - MSc. 
Susana Schisuco Hirooka (Bio/UNIVAG/SE); e Metodologia do Ensino 
Superior- Dra. Onélia Carmem Rossetto (Geografia). 

A produção de conhecimento gerada pelo referido curso contribuiu 
com agregação de saberes sobre patrimônio e turismo em Mato Grosso e, 
entre elas, podemos citar seus resultados:
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NOMES MONOGRAFIAS

Alessandra Galina de 
Souza

Diagnóstico dos impactos ambientais cau-
sados pelas queimadas durante o período 

proibitivo -15 de julho a 15 de setembro, na 
atividade turística no estado de Mato Grosso

Edna Suely Lopes da 
Silva Cantarini

Turismo e educação: uma proposta de 
valorização do Museu de História de Mato 

Grosso - Cuiabá

Flávia Souza do Nasci-
mento

Roteiro turístico de remanescentes 
arquitetônicose tipologias do Centro 

Histórico de Cuiabá

José Maria de Andrade
O Bairro São Gonçalo Beira Rio em Cuiabá-
MT: o lugar, o jovem, o turismo e tendências 

para o futuro
Manoela Rondon Ou-

rives Bastos
Rota fluvial no Rio Cuiabá

Manoel Francisco de 
Arruda

Recreação no Parque da Cidade Mãe 
Bonifácia em Cuiabá / MT: no olhar da 

melhor idade
Manuelyse Rodrigues 

França
Turismo educativo: o relato de uma expe-

riência no Museu Histórico de Mato Grosso
Marcelo Martins 

Porto
Sinalização turística: do entorno da Comuni-
dade Beira Rio no Município de Cuiabá-MT

Marcos Amaral Men-
des

Festa de São Benedito: materialidade da fé e 
identidade do povo cuiabano

Maria Elisa Campos 
Pereira

Indicação do potencial turístico, cultural e 
histórico no limite urbano de Poconé

Morgana de Arruda 
Barros

A qualidade de atendimento do hotel Odara 
em Cuiabá: uma abordagem sobre o ponto 

de vista do turismo
Nazareth Batista de 

Campos
Estrada- Parque MT-251: uma primeira 

aproximação
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Patrícia Lucena de 
Almeida

Atrativos atuais turísticos no entorno do 
Lago Manso: condomínio Portal do Xaraés e 

restaurante Morro do Chapéu

Paula Aparecida Fer-
reira Cortes Mazini

A vivência da ABCMI-MT Associação Brasi-
leira dos Clubes da Melhor Idade do estado 

de Mato Grosso
Renan Bosco da Rosa 

e Silva
Parque da saúde do Estado de Mato Grosso 

“Zé Bolo Flô”: olhares e percepções

Sandra Zotelli
Diagnóstico dos equipamentos e produtos 

turísticos do Município de Jaciara

Suzete da Silva Gal-
dino

Turismo cultural na Comunidade de Bar-
ranco Alto, Município de Santo Antonio de 

Leverger - MT

Vera Marce Cacho
Turismo como alternativa econômica de 

Jardim - MS

3.1.4 Curso de Especialização em Planejamento Cartográfico -2009  
Coordenação: Profa. Leodete Miranda e Profa. Tereza Cristina 
Cardoso de Souza Higa – 2009

O Curso de Especialização em Planejamento Cartográfico 
foi aprovado pela RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 68, DE 27 DE 
ABRIL DE 2009, Artigo 1º, por meio da realização de contrato entre a 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e a Fundação de Apoio e 
Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso/UNISELVA, 
e foi desenvolvido pelo Departamento de Geografia/ICHS.

O I e II Curso de Especialização em Planejamento Cartográfico 
foi oferecido pelo Núcleo de Pós-Graduação em Geografia do Instituto 
de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da UFMT, por meio da realização 
de contrato entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e a 
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato 
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Grosso/UNISELVA, tendo contado com carga horária de 380 horas e 
aberto a profissionais de nível superior de todas as áreas de conhecimentos, 
atuantes e com interesse na área de cartografia técnica, proporcionando 
maior suporte na execução de projetos que envolvem técnicas cartográficas, 
como profissionais de vários órgãos de planejamento do Estado e do 
Município; professores da rede de ensino público e privado; gestores de 
instituições públicas e privadas.

O curso teve como objetivos atender a demanda de conhecimentos 
atualizados sobre o planejamento cartográfico técnico e didático, a partir 
de novas abordagens práticas e teóricas, organização e orientação de 
trabalhostécnicos e científicos, estimulando e desencadeando linhas de 
pesquisas já consagradas no departamento de Geografia, ampliando-as, 
bem como, formar grupos de pesquisa interdisciplinar na UFMT.

O corpo docente do referido curso foi formado por professores 
da UFMT, USP, UFMG, UNEMAT e de Instituições Governamentais – 
FEMA, SEPLAN, entre outras. Os professores que ministraram disciplinas 
no I e no II períodos foram Ligia Camargo, SEMA; Maria Elena Simielli, 
USP; Gisele Girard, UFMG; Joaquim Correa, UNEMAT; Tereza Neide, 
SEPLAN; Leodete Miranda, UFMT; Tereza Cristina Souza Higa, UFMT; 
Luiz da Rosa Garcia Netto, UFMT; Cleusa A. G. P. Zamparoni, UFMT; 
Silvana Moura Alves, UFMT; Peter Zeilhofer, UFMT; Lunalva Moura, 
UFMT; e Emerson Soares dos Santos, UFMT. 

As disciplinas oferecidas nos dois módulos foram: Fundamentos 
da Cartografia, Cartometria, Metodologia do Ensino Superior I e II, 
Semiótica, Cartografia Temática, Leitura e Interpretação de Mapas, 
Planejamento Cartográfico, Cartografia Digital, além da orientação de 
monografia.          



99

Assim sendo, no período de 2007 a 2008 foi oferecido o curso para 
a primeira turma, que contou com 27 alunos, e para a segunda turma, 
com 25 alunos, no período de 2009 a 2010, com formação em Geografia, 
Agronomia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Analista de Tecnologia, 
Biologia, História, Educação Física, Engenharia Elétrica, Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia Civil e Turismo.

As monografias de final de curso versaram sobre vários temas e 
gerou vasta produção do conhecimento sobre planejamento cartográfico. 
Entre as quais, podemos citar:

NOMES MONOGRAFIAS
Ezequiel Pereira de 
Souza

Utilização de plantas cartográficas da área de in-
teresse ambiental como elemento essencial para a 
tomada de decisão

Liliane Soares Neres 
Castilho 

Comunidade remanescente quilombola: um resga-
te cultural

Elizabeteh Alves da 
Silva

Abordagem territorial dos profissionais da educa-
ção do município de Cuiabá

José Roberto Pereira da 
Silva

Utilização de sistemas de informação geográfica 
para mapeamento das ações de vigilância sanitária 
no município de Primavera do Leste - MT 

José Maria Costa Nery O uso de base cartográfica convencional digitaliza-
da em geoprocessamento de imóveis rurais

Fernando Augusto de 
Carvalho Range 

Projeto Luz e Luz para todos no estado de Mato 
Grosso

Daniela Cristina de 
Souza

Mapeamento das condições das rodovias de Mato 
Grosso

3.2 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Considerando a recomendação pela CAPES do Programa de Pós-
graduação em Geografia, a Resolução CONSEPE n. 76, de 12 de agosto 
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de 2002, Art. 1º, aprovou o Curso de Mestrado em Geografia, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais –ICHS, com início a partir de 2003, conforme estrutura 
curricular proposta, sendo que o Art. 2º aprovou o Regimento Interno do 
mesmo Programa de Pós-Graduação.

As discussões de projeto para um Programa de Pós-Graduação do 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) nasceu de uma proposta de 
parceria entre o Departamento de História e o Departamento de Geografia, 
em meados do ano de 1999. 

Entretanto, esta proposta conjunta não obteve sucesso, e o Programa 
de Pós-Graduação em História teve início no ano de 2000. 

No ano de 2001, após a defesa da tese de Doutorado da Profa. 
Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni, ela e a professora Gilda 
Tomasini Maitelli (membro externo da referida banca de defesa) foram 
discutir com o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que era Chefe do 
Departamento de Geografia na USP, sobre a fundação do Programa de Pós-
Graduação, frutificando na elaboração do referido projeto do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia, em nível de Mestrado - POSGEO. 

O Posgeo tem como área de concentração Ambiente e 
Desenvolvimento Regional, distribuída em duas linhas de pesquisas: 
Dinâmica da Natureza e Ações Antrópicas e Produção do Espaço Regional.

Os professores do Departamento de Geografia que estiveram à 
frente da proposta escrita foram as professoras Gilda TomasiniMaitelli, 
Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni, Tereza Cristina Cardoso 
de Souza Higa e Gislaene Moreno. 

Os alunos de iniciação científica do Laboratório de Climatologia, 
como Suzethe de Souza e Jeferson Pinho, auxiliaram muito nesse processo 
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exercendo várias tarefas para o cumprimento das exigências e prazos 
estabelecidos pela CAPES. 

Os professores fundadores do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia (POSGEO) foram: Gilda Tomasini Maitelli (Coordenadora 
do Programa); Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni (Vice-
Coordenadora do Programa); Sônia Regina Romancini, Tereza Cristina 
Cardoso de Souza Higa; Deocleciano Bittencourt Rosa; Luiz da Rosa 
Garcia Netto; Hugo José S. Werle e José Netto do núcleo permanente e 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira e Jurandyr Ross, como colaboradores. 

Na sequência, o POSGEO contou, também, com os professores 
Cornélio Silvano Vilarinho Neto, Onélia Carmem Rossetto, Nely 
Tocantins, Denise Maria Sette e José Roberto Tarifa.

É importante relembrar que, enquanto o projeto era escrito para o 
POSGEO, em setembro de 2001, assistíamos, em tempo real, incrédulos, 
os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos.  

O projeto de pesquisa que sustentou a elaboração da proposta 
foi intitulado “Ecossistemas e Organização do espaço na Amazônia Mato-
grossense”, aprovado no âmbito do Edital CNPq CAPES/COFECUB, 
resultando na parceria entre o Departamento de Geografia da UFMT e 
Université de Rennes II em Rennes - Bretanha, na França. A Coordenação 
do projeto era da Profa. Gilda Tomasini Maitelli, pelo Brasil, e do prof. 
Robert Bariou, pela França. 

Da parte brasileira, faziam parte os professores do Departamento 
de Geografia: Gilda Tomasini Maitelli, Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira 
Zamparoni, Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa, Prudêncio Rodrigues, 
Deocleciano Bittencourt Rosa, Luiz da Rosa Garcia Netto, Gislaene 
Moreno, Sônia Regina Romancini, Ivaniza de Lourdes Cabral, Peter 
Zeilhofer e a técnica Leodete Benedita de Miranda. 
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O Programa de Pós-Graduação em Geografia teve início em 2003, 
com a Coordenação da Professora Gilda Tomasini Maitelli, conforme Art. 
1º da Resolução CONSEPE n. 76, de 12 de agosto de 2002, que aprovou 
o Curso de Mestrado em Geografia do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS, com início 
a partir de 2003, conforme estrutura curricular apresentada, e, no Art. 2º, 
que aprovou o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, constante no processo citado.

A primeira estrutura curricular do programa foi organizada e 
aprovada com as disciplinas obrigatórias Teoria e Métodos em Regionalização 
e Dinâmica Ambiental: aspectos teóricos e metodológicos, com 60 horas e 
4 créditos para cada uma que representava as suas duas linhas de pesquisa.

As disciplinas optativas tinham uma carga horária de 60 horas 
e 4 créditos cada uma e eram compostas por Geologia Ambiental, 
Geomorfologia Aplicada ao Planejamento e Gestão Ambiental; 
Organização do Espaço Regional; Planejamento Regional; Clima e Meio 
Ambiente, Ações Antrópicas e Mudanças Climáticas; A Produção do 
Espaço Sul-Americano; Planejamento e Gestão Ambiental; Hidrografia e 
Gestão da Água; Organização do Espaço Rural Regional;  Geomorfologia, 
Ambiente e Desenvolvimento; Modernização da Agricultura Brasileira; 
Agricultura e Capitalismo no Brasil e Tópicos Especiais em Técnicas 
Aplicadas à Geografia. 

O primeiro edital mostrou que a demanda reprimida era 
significativa e, dessa forma, fizeram parte da primeira turma do POSGEO 
ex-alunos oriundos do Curso de Geografia e que hoje são professores do 
Departamento de Geografia, como Rodrigo Marques, Emerson Soares dos 
Santos e Cleyton Normando da Fonseca; mas também alunos oriundos de 
outros cursos da UFMT, como João Sanches Machado, da Arquitetura e 
Urbanismo; colegas do Departamento de Geografia, como Saulo Dionísio; 
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e de áreas afins de outros Departamentos da UFMT, como Rubem 
Mauro e Frederico Guilherme Müller, da Engenharia Sanitária, além de 
profissionais de órgãos públicos, como o INTERMAT, SEPLAN, FUNAI, 
Prefeitura Municipal de Cuiabá, IBGE, INCRA; professores da rede de 
ensino público e também da área privada, os quais receberam o título de 
Mestre pelo POSGEO. Entre outros profissionais que foram qualificados 
pelo Programa, podemos citar Rita Chiletto, que foi assessora no Governo 
do Estado de Mato Grosso; Edenilson Dutra de Moura (UNIFAP, Câmpus 
Binacional Oiapoque); José Rocha (INCRA), José Eduardo F. M. da Costa 
(FUNAI) e Leandro dos Santos (IFMT – Cáceres).

Neste contexto, a Resolução CD n. 23, de 10 fevereiro de 2006 - 
artigo único, homologou o Contrato nº 056/FUFMT/05, celebrado entre 
a Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e a Fundação de Apoio e 
Desenvolvimento da UFMT – Fundação Uniselva, objetivando a execução 
administrativa dos recursos financeiros por esta instituição, provenientes 
do pagamento de taxa de inscrição de candidatos para o projeto “Programa 
de Pós-Graduação em Geografia – Ambiente e Desenvolvimento Regional”, 
cadastrado na Fundação Uniselva, sob o n. 4.11.30, a ser executado 
nas dependências do ICHS/UFMT – Departamento de Geografia/
Programa de Pós-Graduação, em conformidade com a metodologia e 
conteúdo programático aprovados pelo CONSEPE, e de acordo com o 
Processo Administrativo n. 23108.024428/05-1/UFMT e 2005/006072/
Fundação Uniselva.

O Programa de Pós-Graduação em Geografia – Nível Mestrado foi 
coordenado pela Profa. Gilda Tomasini Maitelli até o ano de 2007. Neste 
período, a Profa. Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni ocupou 
as atividades acadêmicas de Vice-Coordenadora do Posgeo. 

Nesta gestão foi aprovado, pelo CNPq, o projeto de estudos 
“Os impactos do desmatamento e produção da soja na Amazônia Mato-
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Grossense” no edital CNPq denominado “Casadinho”, onde um programa 
de pós-graduação com mais tempo, experiência e nota 7 (sete), desenvolvia 
estudos com equipes de docentes de programas mais novos, objetivando 
produção conjunta de conhecimento para elevação da exigência de 
produção científica do corpo docente dos dois programas envolvidos. 

A elaboração e execução deste projeto do POSGEO, em parceria 
com a UFRJ, proporcionou a inclusão da Profa. Júlia Adão Bernardes como 
professora colaboradora.

Desta experiência de investigação conjunta foi elaborado e 
publicado o livro intitulado “Expansão da Soja na Pré-Amazônia Mato-
Grossense – Impactos Socioambientais” organizado pelas professoras Gilda 
Tomasini Maitelli e Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni. 

A referida obra mostrou que geógrafos físicos e humanos podem 
desenvolver trabalhos conjuntos, oferecendo importante contribuição para 
a produção de conhecimento sobre a ocupação do espaço norte mato-
grossense e os impactos socioambientais derivados desse processo.

Os capítulos que compõem este livro foram elaborados pelos 
docentes da UFMT e da UFRJ, integrantes do projeto de pesquisa, como 
Gilda TomasiniMa itelli, Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni, 
Sônia Regina Romancini, Ivaniza de Lourdes Lazzarotto Cabral, Peter 
Zeilhofer, Júlia Adão Bernardes, Frederic Monie e as discentes Gizelli Prado 
da Silva Fonseca e Eledir da Cruz Martins.           

Na época, os Programas de Pós-Graduação aprovados e funcionando 
na Instituição não faziam parte, de forma oficializada, da estrutura 
organizacional da UFMT. Desta forma, não havia remuneração para os 
Coordenadores de Curso. 
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Por motivo de afastamento da Profa. Gilda para tratamento de 
saúde, a Profa. Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni assumiu a 
Coordenação da Pós-Graduação em Geografia (POSGEO). 

Naquele período, recebemos a primeira visita da Comissão da 
CAPES que discutiu a evolução e as necessidades do Programa frente 
às exigências nacionais para a Pós-Graduação. Nesta visita, a Comissão 
da Capes sugeriu modificações na estrutura das disciplinas do curso. O 
Colegiado de Curso do POSGEO acatou as orientações e as disciplinas 
“Teoria e Métodos da Geografia” e “Evolução do Pensamento Geográfico” 
foram introduzidas como obrigatórias do programa.  

A partir do ano de 2009, a Coordenação do POSGEO ficou sob 
a responsabilidade dos professores Luiz da Rosa Garcia Netto e Cornélio 
Silvano  Vilarinho Neto (vice-coordenação do programa), momento em 
que a Pós-Graduação foi inserida na Estrutura Acadêmica da UFMT, e as 
coordenações começaram a receber remuneração para exercer a função. 

O período de 2010 até início de 2014 foi marcado pela organização 
interna e externa do programa, com base nos resultados da Avaliação Trienal 
2010 da CAPES (período de avaliação 2007 a 2009). Entre as fragilidades 
apontadas pela Comissão de Avaliação tem destaque a produção científica 
dos docentes do programa. 

Desta forma, diversas atividades administrativas foram 
empreendidas, como credenciamentos e descredenciamentos; normatizações 
para professores aposentados, normas para estágio docência; reestruturação 
curricular; digitalização das dissertações e inserção no site do POSGEO; 
preenchimento da plataforma Sucupira da CAPES com as informações do 
programa, objetivando a avaliação do mesmo e metas para sua gestão. 
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Assim sendo, o Plano Estratégico 2010/2012 para o POSGEO 
(Programa de Pós-Graduação em Geografia) foi constituído por objetivos, 
metas, ações estratégicas e encaminhamentos. 

No dia 21 de setembro de 2010 foi realizada uma reunião específica 
para tratar/discutir a situação do Programa, tendo em vista o resultado da 
última avaliação da CAPES, visando o crescimento do Programa. Nessa 
reunião foi discutida a proposta de atualização das ementas e a definição de 
um Plano Estratégico para sanar as ditas fragilidades.

No decorrer do ano de 2011, foi tratada a regulamentação do 
Processo de Credenciamento e Re-Credenciamento dos professores 
permanentes, colaboradores e visitantes, tendo sido este um dos problemas 
enfrentados pelo Colegiado. A portaria foi elaborada por uma comissão de 
professores do POSGEO e foi apresentada para discussão e homologação. 
Após intervenções acaloradas, onde se propunha nova discussão e mesmo a 
reelaboração total dos termos da Portaria, o Colegiado não conseguiu formar 
um consenso e decidiu adiar as discussões com a presença do Pró-Reitora 
de Pós-Graduação, Profa. Leny Caselli Anzai. As decisões foram tomadas 
na sala da Pró-Reitoria. Alguns professores se recusavam a participar do 
processo, pois sabiam que não pontuariam para permanecer no Programa. 
O número de professores do quadro do POSGEO sofreu diminuição e 
com isso mais eficiência do grupo.

Em março de 2012 foi tratado o Processo Eletivo para troca de 
Coordenação. Foi explicado aos presentes que, diante da proximidade 
da expiração da Portaria de Coordenador e Vice do POSGEO, haveria 
necessidade de convocar nova eleição. Após rápida discussão, ficou decidido 
que, se não houvesse qualquer manifestação de interesse ao longo da semana, 
a Coordenação poderia encaminhar processo de recondução ao Cargo, dos 
Professores Luiz da Rosa Garcia Netto, Coordenador, e Professor Cornélio 
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Silvano Vilarinho Neto, Vice-Coordenador, de acordo com as orientações 
da PROPG, o que de fato ocorreu.

Em abril 2012 foram feitos diversos encaminhamentos no sentido 
de nos preparar para receber novamente a Comissão da CAPES, prevista 
para agosto, ocasião em que foram encaminhadas seguintes ações: Que todos 
agendassem esse período para que estivessem à disposição do POSGEO; 
buscar o relatório da última avaliação trienal; se empenhar nas nossas 
metas; utilizar o relatório da Comissão de Verificação (2011) e os dados 
do último “Coleta 2012” (que demonstrava fragilidade nas publicações). 
A ideia era demonstrar, para a Comissão de Avaliadores, que sabíamos das 
deficiências, mas estávamos fazendo o possível para superá-las. Da parte 
da Coordenação, foi elaborada uma apresentação (doc.ppt) de tudo isso 
para a Comissão, apresentada no momento da reunião da mesma com 
todos os professores. Fizemos a apresentação do documento, elaborado em 
doc.ppt, na reunião seguinte. O documento recebeu as sugestões devidas 
e foi aprovado.

Em maio de 2013, o professor Emerson expôs sobre a nova 
configuração do site do Departamento (http://www.geografia.ufmt.br/), 
onde a maioria dos formulários, normas, Regimento, dissertações e outros 
do expediente do POSGEO seriam incorporados. Num segundo momento, 
através de senhas pessoais, os professores poderiam postar seus conteúdos, 
diretamente nos espaços adequados, observando-se ainda o significativo 
número de acessos de outros estados brasileiros e até de alguns países. 

Foi neste período que passamos a fazer parte do Grupo Coimbra/
OEA, o que possibilitou a disponibilização de vagas para alunos estrangeiros 
junto ao mestrado, o que ocorreu em 2014. A partir dessas ações, recebemos 
dois mestrandos estrangeiros, um argentino e outro colombiano.

http://www.geografia.ufmt.br/
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Em dezembro 2013, o Prof. Luiz manifestou interesse em 
permanecer na Coordenação do Programa até o mês de agosto de 2014, o 
que foi prontamente aprovado pelo Colegiado. O professor manifestou a sua 
preocupação em que o futuro coordenador do POSGEO, se aproximasse 
das rotinas administrativas do Programa, no sentido de que, pudesse se 
informar sobre as questões em andamento.

Outra questão importante era que diante da perspectiva do conceito 
“4” pela CAPES, para o que teríamos, obrigatoriamente, de iniciar um 
processo de elaboração do nosso projeto de criação do doutorado.

Entre os objetivos propostos, estavam contemplados o 
fortalecimento dos fatores de fragilidade apontados pela comissão de 
avaliação, com vista à elevação de nível, 3 para 4, na próxima avaliação; 
melhorar a forma de exposição das atividades que exercemos no item de 
inserção social (COLETA) e a criação da disciplina Teoria da Geografia. 

Como metas, foram pontuadas, entre outras, o Domínio do sistema 
DataCapes – COLETA, cuja denominação, posteriormente, passou a ser 
Plataforma Sucupira, objetivando aumentar significativamente nossa 
produção científica; Equilíbrio entre Professores / número alunos / produção 
científica; Acompanhamento dos Egressos e Atualização das Ementas.

No que tange às ações estratégicas para atingir os objetivos propostos 
nas referidas metas, para a elevação do nível do programa, constavam o 
compartilhamento de disciplinas afins entre cursos; utilização de espaços 
compartilhados: Laboratórios; acervos; salas de estudos; ampliação criteriosa 
de vagas; incorporação da área de ensino nas linhas de pesquisa; registro no 
SIGPROJ das atividades desenvolvidas no programa, como palestras de 
professores visitantes; visitas de grupos a docentes e discentes de outras IES; 
inclusão de alunos de pós-graduação e graduação em projetos e Seminário 
da Pós-Graduação. 
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Além dessas atividades administrativas, as metas também 
contemplavam a criação de uma comissão para elaboração de estratégias 
para o controle dos egressos.  

As propostas de promover parcerias com professores de programas e 
instituições consolidadas, de modo que nos facilitasse a aprovação de artigos 
em revistas “Qualis A ou B”, não deixando de atentar para possibilidade de 
desenvolver e aprovar os Projetos “Casadinhos”, foi contemplado no item 
dos encaminhamentos. 

Neste contexto, foi proposta e aprovada a Normatização do Estágio 
de Docência do POSGEO, como parte integrante da formação do pós-
graduando, objetivando a preparação para a docência e a qualificação do 
ensino de graduação, sendo obrigatório para todos os bolsistas do Programa 
de Pós-Graduação em Geografia, por, pelo menos, 12 meses, e de caráter 
optativo para os demais. Pode ser dispensado do estágio, o aluno que 
tivesse experiência letiva comprovada em curso superior por, pelo menos,4 
semestres completos (Portaria 64, de 18/11/2002 – CAPES).

Em 2011 foi realizado o processo de descredenciamento e 
credenciamento dos professores do quadro permanente e dos colaboradores 
do programa. O professor Hugo José Werle e as professoras Júlia Adão 
Bernardes, Gilda Tomasini Maitelli, Denise Maria Sette e Marinete Covezzi 
se desligaram das atividades acadêmicas e de orientação do POSGEO. 

Tendo como base o novo quadro de professores do programa 
(doze professores permanentes e dois colaboradores), foi encaminhada 
uma solicitação de reestruturação curricular à PROPG (Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação), objetivando atender às novas orientações e exigências da 
CAPES para se galgar a nota 4 (quatro) na avaliação. Na trienal foi sugerida 
uma atualização das disciplinas e suas respectivas ementas. 
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Os vários processos de seleção para o quadro de professor efetivo 
do Departamento de Geografia permititam a entrada de doutores de várias 
áreas de conhecimentos, os quais vieram compor o quadro dos docentes 
permanentes e colaboradores do POSGEO. Assim, o programa adquiriu 
uma nova configuração na sua composição de docentes. 

No quadro permanente da linha de pesquisa “Dinâmica Ambiental e 
Ações Antrópicas”: Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni, Ivaniza 
de Lourdes Lazzarotto Cabral, Lunalva Moura Schwenk, Nely Tocantins, 
Peter Zeilhofer e como colaboradores os professores Emerson Soares dos 
Santos, Rodrigo Marques, Deocleciano Bittencourt Rosa, José Carlos 
Ugeda e Suíse Monteiro Leon Bordest. Logo na sequência, os professores 
Emerson Soares dos Santos, José Carlos Ugeda, Rodrigo Marques e Rafael 
Faleiros de Pádua passaram a fazer parte do quadro permanente da referida 
linha de pesquisa.

A linha de pesquisa da “Produção do Espaço Regional” contou 
com os professores Cornélio Silvano Vilarinho Neto, Luiz da Rosa Garcia 
Netto, Onélia Carmem Rossetto e Sônia Regina Romancini, em seu 
quadro permanente, e como colaboradores os professores Tereza Cristina 
C. de Souza Higa, Danilo Volochko e Rafael Faleiros de Pádua. 

No período de 2010 a 2014, várias Dissertações de Mestrado 
foram defendidas no POSGEO, sendo que algumas foram transformadas 
em livros e publicados pela Editora da UFMT e por outras editoras 
privadas, instaladas em Cuiabá. No final desta gestão o POSGEO foi 
elevado à nota 4, na avaliação realizada pela CAPES. Todas as atividades 
propostas e executadas nesse período foram disponibilizadas em um CD e 
distribuído aos docentes e PROPG, pelo Prof. Luiz da Rosa Garcia Netto, 
Coordenador do POSGEO.  
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No período de 2015 a 2016, o POSGEO foi coordenado pelo 
professor Emerson Soares dos Santos, tendo na vice-coordenação o professor 
Peter Zeilhofer. Neste período foi realizado o segundo descredenciamento e 
credenciamento de professores do programa, de acordo com as orientações 
da CAPES. As normas para este processo administrativo foram calcadas 
na produção científica do quadro docente, objetivando galgar um melhor 
nível de avaliação neste quesito.

Este procedimento interno resultou na composição do programa 
com 10 docentes, divididos nas duas linhas de pesquisa e acrescido da linha 
transversal do ensino. Neste contexto, a Profa. Sílvia Fernanda Cantóia 
começou a fazer parte do programa e os professores Rodrigo Marques, 
Suíse Monteiro Leon Bordest; Onélia Carmem Rossetto, Luiz da Rosa 
Garcia Netto, Deocleciano Bittecourt Rosa, Danilo Volochko e Rafael 
Pádua deixaram de fazer parte do programa de pós-graduação.  

Assim sendo, a partir do ano de 2016, os docentes que compõem o 
núcleo permanente do POSGEO são: Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira 
Zamparoni; Emerson Soares dos Santos; Ivaniza de Lourdes Lazzarotto 
Cabral, José Carlos Ugeda Junior, Peter Zeilhoffer, Sílvia Fernanda Cantóia 
e Sônia Regina Romancini. O professor Cornelio Silvano Vilarinho Neto 
compõe o quadro de colaboradores do programa. 

O Regimento do POSGEO começou a ser reestruturado no ano de 
2016, com base nas mudanças e novas proposições discutidas no colegiado 
do mesmo programa.

Em 2015, o Departamento de Geografia passou a fazer parte do 
IGHD – Instituto de Geografia, História e Documentação, junto com o 
Departamento de História e do Núcleo de Documentação e Informação 
Histórica Regional (NDIHR).   
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O Programa de Pós-Graduação em Geografia em nível de Mestrado 
(POSGEO) formou, até o ano de 2018, 279 mestres, distribuídos, por 
ano de entrada:

Número de defesas concluídas junto ao POSGEO

Ano Número de defesas concluí-
das

2003 21
2004 08
2005 22
2006 26
2007 21
2008 26
2009 27
2010 23
2011 13
2012 12
2013 11
2014 16
2015 13
2016 16
2017 11
2018 13
Total 279

Fonte: POSGEO, 2018.

Em 2015, o Programa contava com 13 alunos inscritos, frequentando 
o curso, com previsão de defesa até o ano de 2017. Já em 2016, o programa 
recebeu 16 alunos com defesas previstas para o ano de 2018. 
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As avaliações dos programas de pós-graduação serão de 4 em 4 anos, 
a partir de 2016. O POSGEO, no biênio compreendido entre os anos de 
2016-2018, teve como coordenadores os professores Emerson Soares dos 
Santos e José Carlos Ugeda Júnior (vice-coordenação).

No período de 2018 a 2020, o POSGEO passou a contar com 
a coordenação do Prof. José Carlos Ugeda Júnior e da Profa. Ivaniza de 
Lourdes Lazzaroto Cabral, como vice-coordenadora, sendo que ao quadro 
de professores ingressaram novos nomes, como o da professora Márcia 
Ajala de Almeida e dos professores Gilson Lima e Rodrigo Marques.
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4 

trAJetóriAs intelectuAis dos/As docentes do 
curso de geogrAFiA dA uFmt

4.1 JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA

Nasci aos 24 de junho de 1930, em Cuiabá, MT. Fiz o primário 
na Escola Modelo Barão de Melgaço, o ginasial no Colégio Estadual de 
Mato Grosso. Iniciei o científico neste mesmo Colégio, e, posteriormente, 
no Colégio Dom Pedro II e no Colégio Imaculada Conceição, ambos no 
Rio de Janeiro. Cursei Geografia na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro – PUC/RJ. Escolhi o curso de Geografia e História, não 
pela Geografia, mas, pelo fascínio que os povos da Antiguidade exerciam 
sobre mim, desde os primeiros anos escolares.
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Da minha memória do período acadêmico, lembro-me que 
estávamos em 1950, metade do século XX. Foi o último ano que a PUC 
ofereceu o curso de Geografia e História. A partir de então, as disciplinas 
foram oferecidas em cursos separados, o que foi justo, pois o tempo era 
mínimo para a extensão dos conteúdos. Foram dias de muito estudo e 
muito trabalho. Foi também uma época difícil nas Faculdades de Filosofia: 
o Curso de Geografia e História ainda estava engatinhando. Não tínhamos 
livros em português, então, estudávamos em edições francesas, inglesas e 
espanholas. Os livros de Emannuel de Martonne, Vidal de La Blache, 
Deffontaines, Varnhagen, Mallet e Isaac, Jules Rouche, entre outros, 
eram nossos livros de cabeceira. Éramos 20 alunas que se uniram, em 
grupos coesos, por necessidade e por convivência. Formávamos grupos 
de estudos, frequentávamos, além da biblioteca da PUC, a Nacional, o 
Ministério da Cultura, o IBGE, cujos Boletins e Revistas Geográficos 
eram de grande valia. Além desses órgãos públicos, várias vezes, fomos 
consultar os livros da imensa biblioteca particular do Conde Cândido 
Mendes de Almeida, que era pai de Eliza, nossa colega.

Somente a partir de 1952/1953 começaram a aparecer trabalhos 
de alguns geógrafos, como Nilo Bernardes, Antônio Teixeira Guerra, 
Espiridião Faissol, Edgar Kulman, Lízia Bernardes, Conceição Vicente de 
Carvalho, entre outros.

As aulas eram movimentadas, seminários, debates, exposição de 
trabalhos pesquisados etc. No setor de Prática de Campo, o Professor 
Cantão (Geo. Física) terminava suas aulas atraentes levando-nos para 
trabalhar na Restinga de Marambaia, Baía de Sepetiba, Volta Redonda e 
Pedra da Gávea. Tivemos vários professores importantes: Jorge Zarur (Geo. 
Humana), Manoel Diegues (Etnografia), Ary da Mata (Antropologia), 
Jean Marie Cantão (Geo. Física), Roberto Piragibe (História Moderna), 
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Américo Jacobina Lacombe (História do Brasil), Fábio Macedo Guimarães 
(Geografia do Brasil) e o Pe. Leme Lopes (Filosofia).

Os cursos de pós-graduação foram os que o momento e o meio 
me proporcionaram: 

- Psicologia Educacional – PUC/RJ – 1954;
- Didática do Ensino Superior – ICLC – 1969;
- I e II Ciclos de Estudos Geológicos – Cuiabá – 1969/1970;
- Prática de Pesquisa em Geografia – PUC/1972;
- Pesquisa Educacional - PUC/1972;
- Geografia Urbana - PUC/1972;
- Curso de Antropologia – Casa do Estudante/RJ – 1972;
- Seminário de Estudos Geográficos – Corumbá – 1974;
- O problema Demográfico – Escola Superior de Guerra – 1978;
- Simpósio sobre o Futuro dos Índios Cinta Larga – 
UFMT/Cuiabá, 1978;
- Função da Geografia no Ensino – Seminário – Departamento de 
Geografia, Cuiabá, MT, 1981.

Compareci aos seguintes Congressos:

- 1º Congresso Brasileiro de História e Geografia, em Brasília, 1969;
- 2º Congresso Brasileiro de Geógrafos, em Belém (PA), 1974;
- 3º Congresso Nacional de Geógrafos, em Fortaleza (CE), 1978.
Minha trajetória profissional foi marcada pela dedicação ao ensino:
 - Professora catedrática de História Geral – Colégio Estadual de 
Mato Grosso, 1956-1982;
- Professora de Geografia do Brasil – Colégio Estadual de Mato 
Grosso, 1956-1961;
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- Professora de Psicologia Educacional – Escola Normal Pedro 
Celestino, 1963-1966.

Ingressei no Ensino Superior na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras, criada pela Lei nº 1754, de 9 de novembro de 1962. Fui 
contratada como professora interina, padrão Z-5, da cadeira de Geografia 
do Brasil (17/02/1966). Fui contratada pela UFMT, ainda como 
Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá (ICLC), em 1º de setembro de 
1968. Nestas instituições, atuei nas seguintes áreas: Geografia do Brasil; 
Geografia Regional; Prática de Geografia e Didática de Geografia. Na área 
administrativa, respondi pela Diretoria da Faculdade de Filosofia Ciência 
e Letras, por um curto período, e também fui chefe do Departamento de 
Ciências da Terra, onde também ministrei algumas das disciplinas acima 
mencionadas. Atuei também na Faculdade de Educação, ministrando a 
disciplina Geografia do Brasil.

Em 1972, com uma licença sem remuneração, afastei-me 
da Universidade rumo ao Rio de Janeiro, onde aprofundei meus 
conhecimentos em Geografia Urbana e Prática de Campo, na PUC. 
Encontrei uma nova Geografia, atuante, dinâmica, realmente apoiada no 
tripé ensino, pesquisa e extensão. Sob a orientação do Professor Aluísio 
Duarte, tive a oportunidade de trabalhar duramente numa pesquisa sobre 
os bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon, referente à importância do 
setor de serviços na vida da população.

Em 1973, regressei à UFMT e tentei aplicar os conhecimentos 
adquiridos. Entretanto, a época era difícil, não tínhamos condução para 
levar os alunos para áreas mais distantes. Então, parti para as pesquisas 
dentro da área de Cuiabá. Procuro, neste momento, lembrar-me de 
algumas delas, abrangendo variados temas como:
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- a Vegetação no entorno da UFMT;

- as Praças de Cuiabá – o porquê da construção, época, registro 
das plantas ornamentais, história do coreto, da fonte luminosa e, 
principalmente, como era usada pela população;

- as Ruas de Cuiabá– data da abertura, dados sobre pavimentação, 
razão do nome. Lembro-me, que a melhor pesquisa foi sobre a Rua 
Cel. Duarte (Prainha), devido ao levantamento feito pelos alunos 
sobre o Córrego da Prainha;

- Cuiabá como polo distribuidor de serviços. Nesta pesquisa, 
tivemos muitos problemas, porque grande número dos entrevistados 
não quis responder ao questionário, pois achava que era coisa do 
imposto de renda.

Houve um ano em que sugeri aos alunos que escolhessem os temas 
de suas pesquisas. Uma das mais interessantes foi a de um aluno que 
fez um levantamento minucioso sobre os Carnavais Cuiabanos. Outra 
interessante foi sobre a introdução da Luz Elétrica em Cuiabá. 

Trabalhos publicados: Em 1960, produzi dois trabalhos para 
concorrer ao Concurso para Catedrático, no Colégio Estadual de Mato 
Grosso: “O Egito: arte e religião” e “Grupos Étnicos e suas Contribuições 
na Formação da População Brasileira”. Três outros trabalhos foram feitos 
para maior conhecimento do artesanato cuiabano, objetivando melhorar 
o padrão de vida dos artesãos. As pesquisas foram desenvolvidas sobre 
cerâmica e tecelagem, principalmente a fabricação de redes lavradas e 
de algodão cru, abrangendo os municípios de Cuiabá (São Gonçalo) e 
Várzea Grande e arredores: “Manifestação do Artesanato Mato-grossense 
- Tecelagem” – 1975: “Manifestações do Artesanato mato-grossense – 
Cerâmica” – 1977; “A Rede Cuiabana” – 1979. Também publiquei um 
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artigo sobre “A Cultura do Arco ou a Rede do Cotidiano”, na Revista 
Monções, Fundação Cultural de Mato Grosso, ano I, n. 1, nov. 1987.

Quando retornei a Cuiabá, para assumir o cargo de professora 
de Geografia, encontrei algumas reações negativas por parte de pessoas 
que diziam: “que bobagem estudar para ser professora” ou “magistério é 
vocação” ou “a pessoa nasce com o dom para ser professor”. Esse é o preço 
do pioneirismo!

 Fui a primeira pessoa com licenciatura em Geografia a dar aulas 
em colégios cuiabanos. Os professores, até então, eram nomeados por 
indicações dos Diretórios Políticos. De quatro em quatro anos, o quadro 
docente dos colégios eram modificados conforme o governador eleito. 
Após muita luta dos professores, conseguimos, em 1969, abertura de 
concurso, tornando os professores efetivos.

Como professora, iniciei uma nova etapa no ensino de Geografia, 
que deixou de ser “disciplina decoreba”, como diziam. Apresentei Planos 
de Curso e de Aula e procurei entrosá-los com o ensino de História do 
Brasil. Os mapas passaram a ser ferramentas indispensáveis às aulas, 
que ficaram mais interessantes. Os alunos deixaram de ser espectadores, 
passando a fazer questionamentos, enfim, passaram a gostar e entender 
a Geografia. Foram muitos os alunos de Geografia do Colégio Estadual 
que, mais tarde, optaram pelo curso de Geografia da UFMT. Então, 
a minha contribuição para o desenvolvimento da Geografia em Mato 
Grosso está na formação pioneira de alunos em nível superior na área de 
Geografia que, posteriormente, tornaram-se docentes do ensino em seus 
três níveis – fundamental, médio e superior.

Não participei dos movimentos de criação da AGB em Mato 
Grosso. Me aposentei em 1991, após 35 anos de sala de aula.
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4.2 SUÍSE MONTEIRO LEON BORDEST 

Nasci no dia 31 de agosto de 1942, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 
graduada em Geografia e História, Mestre em Geociências, Doutora em 
Geociências e Meio Ambiente. Iniciei meus estudos, a partir do Jardim de 
Infância, no Asilo Santa Rita, depois fiz o exame de Admissão ao ginásio 
no Colégio Coração de Jesus, onde cursei também a Escola Normal. 
Iniciei a graduação em Geografia e História aos 17 anos de idade, na 
Faculdade Auxilium de Filosofia Ciências e Letras de Lins. Na época, não 
tinha muita clareza de minha opção pela Geografia, e também porque 
não havia muita alternativa de escolha. Penso que a decisão de fazer o 
curso de Geografia eHistória estava proporcional ao meu interesse pelas 
disciplinas, que me despertavam curiosidade, ainda no período ginasial. 
Em casa, também meu pai costumava ler e comentar a história de Mato 
Grosso para os filhos. Ficava fascinada quando meu avô materno, à mesa 
das refeições, contava-nos sobre peripécias de suas viagens de lancha e 
navio, quando saía de Cuiabá para o Rio de Janeiro. 
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É possível que tudo isso tenha me influenciado. Nunca questionei 
minha opção pela Geografia, mas acredito que só bem mais tarde passei 
a perceber o significado dessa escolha, pois, quando entrava na sala de 
aula toda minha angústia (se houvesse alguma) se dissipava, graças ao 
meu total envolvimento com os alunos e a disciplina. Creio que a minha 
expectativa de tentar captar o dinamismo e a incerteza do mundo em que 
vivemos, bem como a esperança de contribuir na formação de cidadãos 
e cidadãs livres e comprometidos/as com a sociedade foi se construindo 
como parte do meu ideário de geógrafa. 

Durante os quatro anos em que cursei a graduação, vivi no 
pensionato das Irmãs Salesianas, em Lins/SP, anexo à Faculdade Auxilium 
de Filosofia Ciências e Letras de Lins, onde estudava. Lá convivi também 
com outras cuiabanas: Ermínia Gaíva, Ignez Waldérs, Amélia Lúcia Neves 
e Leonor Ferreira.  No curso escolhido éramos poucos alunos/as.  Lembro 
com saudades de colegas que comigo começaram e terminaram o curso 
de Geografia e História: Marinilza Pereira Lima, Ana Blandina, Vilma 
Paixão, Therezinha de Jesus Arruda, Roberto Tori e José Alcino. 

As aulas eram ministradas todos os dias da semana, no período da 
tarde. Frequentemente, os(as) alunos(as) eram convocados(as) às reuniões 
no anfiteatro da Faculdade para palestras de professores visitantes, 
procedentes do próprio estado de São Paulo ou de outros estados da 
Federação ou mesmo de outros países. Algumas vezes, saíamos em ônibus 
para trabalhos de campo em locais considerados de interesse social e 
ambiental. Aos domingos, participávamos de missas universitárias, 
seguidas de reuniões e debates da Juventude Universitária Católica - JUC 
e da União Nacional de Estudantes - UNE, em cidades do estado de São 
Paulo. Poucas vezes ocorreram passeatas reivindicatórias com participação 
universitária, mas quando acontecia era seguida de debates. No último ano 
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do curso nos reunimos algumas vezes para ouvir palestra sobre o método 
Paulo Freire. Integrantes da UNE percorriam cidades fazendo palestras 
nas faculdades, fato que provocava intenso debate, pois pertencíamos a 
uma faculdade confessional. Era um período de efervescência política 
com sérias consequências para o país. Vivenciamos, nos primeiros anos 
da década de 1960, a posse e renúncia do Presidente da República Jânio 
Quadros (1961); e, no término do curso, o golpe militar de 1964, com 
a deposição do então Presidente João Goulart (1961-1964), e o início de 
mais de 20 anos de ditadura militar. Merece nota que no penúltimo ano 
da graduação fundamos o Centro de Estudos “Aziz Ab’Saber”, integrado 
ao Curso de Geografia, no qual fui primeira coordenadora. 

Quanto ao lazer, os alunos das duas únicas faculdades da 
cidade, “Faculdade de Filosofia” e da “Faculdade de Odontologia” de 
Lins, se reuniam nas domingueiras dançantes dos clubes da cidade, 
ou nas sorveterias, nos calçadões e praças de Lins. Frequentávamos 
semanalmente os dois cinemas da cidade: Cine São Sebastião e Cine Lins. 
Algumas vezes aconteciam piqueniques em chácaras próximas a cidade. 
Dentre os professores da graduação, destaco: Gerson (geografia física); 
Maria Anália Paranhos (geografia humana); Carlos Latorre (história 
medieval, antropologia, etnografia, etnologia), Miwako (história antiga), 
Mons. Luis Gonzaga Pasetto (hist. do Brasil), Pe. Pedro Cometti, Pe. 
Felix Zavatarro (filosofia), Irmã Híride (biologia), entre outros. Na 
secretaria da Faculdade, éramos atendidas pela Irmã Odite, Irmã Maria 
Inês e Irmã Maria de Lurdes Barreto. Na biblioteca, que frequentávamos 
diariamente, contávamos com as orientações seguras da Irmã Vera, que, 
na década de 1970, faleceu assassinada na África, onde atuava como 
missionária. Lembro-me da Irmã Dilza Moreira, também aluna do Curso 
de Geografia, sempre disposta a nos auxiliar em nossas dificuldades nas 
pesquisas bibliográficas. 
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Na biblioteca da faculdade, nem sempre encontrávamos toda 
bibliografia recomendada nas disciplinas, mas eram disponibilizados 
aos alunos bons livros de geografia e história, entre outros. Anotávamos 
em cadernos toda aula expositiva e bem preparada dos professores/
as, e buscávamos complementá-las com leituras em livros de origem 
estrangeira. Destaque aos livros da Geografia e Gemorfologia, lidos com 
frequência e na sua versão original: Geopolítica da Fome (Josué de Castro), 
Panorama da Geografia I, II, III (Emanuel De Martonne).  Bases Físicas 
(Aroldo de Azevedo), Princípios de Geomorfologia (Willian Thornbury), 
Geomorphology (A. K. Lobeck) Geomorfologia (N. D. Derruau), Yves 
Lacoste, David Harvey, entre outros.

Algumas vezes nos reunimos com alunos do Curso de Geografia 
de outros centros acadêmicos para discutir questões da geografia de 
interesse às faculdades do interior do estado de São Paulo (Bauru, Lorena, 
Campinas, Rio Claro, entre outros), talvez embriões de grupos de estudo 
em geografia que se consolidariam mais tarde.

 Durante os quatro anos da graduação, tivemos aulas semanais 
de Filosofia, passando por todas as correntes filosóficas, que líamos com 
dificuldade nas densas apostilas mimeografadas. No último ano as aulas 
discorreram em torno da dialética e fenomenologia.

 No ambiente universitário (graduação, mestrado, doutorado, 
especialização, cursos de verão) tive a felicidade de conhecer e conviver 
com professores geógrafos inesquecíveis, a exemplo de Aziz Ab’Saber, que 
no ano de 1964, recém-formada, me orientou com programa, livros e 
conselhos de como atuar como professora iniciante de geografia em uma 
faculdade em gestação, prestes a começar a funcionar no coração do Brasil. 
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Mais tarde, já no Mestrado na UFBA (1977-1980), participei 
como aluna das aulas proferidas pelo Prof. Jean Tricart, procedente da 
França, que por meio de convênios internacionais permanecia na UFBA, 
entre os meses de julho e agosto, e propiciava aos mestrandos inovações 
teóricas e metodológicas da geografia, especialmente da geomorfologia e 
de questões ambientais. Além das aulas práticas subsidiadas pelas imagens 
de satélite, Tricart ministrava trabalhos de campo e palestras. O Prof. 
Pascal Motti, meu orientador no mestrado, era criterioso nos detalhes da 
geomorfologia, tanto nas aulas presenciais como nos trabalhos de campo. 
Continuou orientando-me nos projetos geomorfológicos, quando, após 
concluir o mestrado, retornei para Cuiabá. 

A Profa. Tereza Cardoso, geomorfóloga do quaternário, 
proporcionou inesquecíveis aulas teóricas e de campo na Formação 
Barreiras, no norte de Salvador, nas interpretações aerofotogramétricas 
(fotografias aéreas) e leituras de imagens do RADAMBRASIL. A Profa. 
Olga Cruz chamava a atenção dos alunos para os processos e formas 
de relevo, na interpretação de fotos aéreas e confecção de overlays de 
trabalhos de campo. Aulas de teledetecção foram também ministradas 
em parceria com pesquisadores do INPE de São José dos Campos. 
Destaque merecido ao Laboratório de sedimentologia da UFBA, onde 
fazíamos nossas análises, contando sempre com a ajuda de um técnico 
do laboratório. Explodiam as greves pelo fim do governo militar. Nesse 
contexto, Milton Santos chegava do exílio e proferia palestras na UFBA. 

No Doutorado (UNESP/Rio Claro) tive como orientador o Prof. 
Antonio Christofoletti, autor de inúmeras publicações voltadas para o 
conhecimento da geomorfologia, questões ambientais e disseminador de 
reflexões na abordagem geossistêmica. Exímios professores de cartografia 
e teledeteção, como Miguel Cesar Sanches, Gilberto Garcia, colaboraram 
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conduzindo alunos/as na confecção de mapas, na interpretação de imagens 
de satélite, na reflexão de problemas político-sociais da cartografia social.  
O Prof. Gilberto Garcia introduziu-nos nos sistemas dos sensores e 
sistemas de tratamento de imagens, nas aulas presenciais de sensoriamento 
remoto e em visitas ao INPE, em São José dos Campos.

Participei de três edições de cursos de extensão com a Profa. 
Beatriz Soares Pontes, que na linha da dialética marxista trazia à 
discussão questionamentos políticos e sociais. Estávamos no fim da 
ditadura, vivemos, nessa época, a ascensão e queda do Governo Fernando 
Collor de Mello. 

Nesses 50 anos tivemos grandes mudanças no Brasil e no mundo, 
que transformaram o modo de agir e pensar a Geografia. Só para citar como 
exemplo, no meio acadêmico os overlays obtidos da fotointerpretação 
eram construídos manualmente, complementados com as informações de 
campo e pressupostos teóricos. As cartas temáticas, que acompanhavam o 
trabalho resultavam, quase sempre, da sobreposição dos overlays em mapas 
topográficos, cartas geológicas e imagens de satélite. Os resultados eram 
apresentados em trabalhos datilografados, assim como as dissertações 
e teses. No início da década de 1990, a digitalização, que funcionava 
ainda de maneira bastante precária, indicava sinais de mudança. Com 
a evolução das técnicas computacionais, avançou também a maneira de 
fazer pesquisa em nossas universidades, lembrando que esse movimento 
tem tudo a ver com a ciência, bem como com a mudança de paradigmas. 
Nessa época, fomos introduzidos nas leituras de autores como Edgar 
Morin, Boaventura Sousa Santos, entre outros.
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Cursos de pós-graduação/pesquisas realizadas

Quando voltei a Cuiabá, após a Graduação, participei de uma 
seleção promovida pela Secretaria de Estado de Educação, cujo secretário 
era o Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara. Ao ser aprovada, segui para 
São Paulo para participar do curso de Especialização em Planejamento 
Educacional, no Centro Regional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(CREPE/USP), de março a dezembro de 1964. Nesse ano, presenciei, 
no Câmpus da USP, cavalaria no pátio e policiais nos corredores que 
patrulhavam as aulas. O Centro reunia alunos/as de vários países da 
América do Sul que, na época, também viviam regimes políticos de 
exceção. Apesar disso, as aulas eram dinâmicas, com assuntos que 
motivavam questionamentos e leituras para debates, como Os dois 
brasis, de Jacques Lambert; História Econômica do Brasil, de Caio Prado 
Júnior, entre outros.

Outro curso de especialização de que participei foi “Estudos 
Avançados sobre desenvolvimento urbano e rural em MT”, promovido 
pelo departamento de geografia da UFMT. Esta especialização aconteceu 
nas dependências da UFMT, entre os anos de 1985-1987, coordenado 
pela Profa. Célia Alves Borges. O curso possibilitou-nos assistir aulas com 
os mestres: Orlando Valverde, Manuel de Almeida, Ariovaldo Umbelino, 
Rui Moreira, Silvio Carlos Bray, Carlos Walter Porto Gonçalves, Oswaldo 
Bueno Amorim Filho, Arlete Moysés Rodrigues, Ermínia Maricatto, 
Roberto Lobato e Antônio Christofoletti.

A Especialização em “Educação Ambiental e Bacia Hidrográfica 
como Método de abordagem” – (CRHEA/ São Carlos) possibilitou-me 
novos olhares para educação ambiental e bacias hidrográficas. Participei da 
sua primeira edição, em 1996. A cada cinco anos o CRHEA reunia em suas 
dependências alunos e professores de todas as edições, com apresentação 
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de trabalhos, publicações, palestras e confraternização, coordenada pelo 
Prof. Carlos Eduardo Matheus. Na volta a minha cidade, esse curso me 
introduziu nos trabalhos e publicações com colegas e alunos, voltados 
para a comunidade.

Como já foi abordado, cursei o Mestrado em Geociências – 
opção Geomorfologia na UFBA, entre 1977 e 1980. Fiz o Doutorado em 
Geociências e Meio Ambiente na UNESP de Rio Claro, de 1987 a 1990.

Ampliaram minha visão de mundo e enriqueceram minhas aulas 
na Pós-Graduação, os Cursos de Verão oferecidos pelas Universidades do 
Norte de Portugal, dos quais participei de três edições, nas cidades, do 
Porto (julho 1998), Vila Real (julho 1999) e Aveiro (julho 2000). 

Experiências Anteriores ao ingresso à UFMT

- Curso para Diretores da Rede Pública de Mato Grosso - Secretaria 
de Educação de MT – 1965;

- Escola Normal Pedro Celestino – 1965;

- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – 1966;

- Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá - 1966-1970;

- Escola Técnica Federal de MT - 1966 – 1982.

Ingresso na UFMT – Câmpus Cuiabá

Ingressei na UFMT em 1966, e me aposentei em 1994. A partir 
dessa data, passei a atuar como professora colaboradora na orientação e 
pesquisa em Programas de Pós-Graduação da UFMT, com destaque ao 



130

Programa da Pós Graduação em Educação – Linha Educação Ambiental, 
e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia – Linha “Dinâmica da 
Natureza e Ações Antrópicas”, entre os anos de 2002-2016. 

Atuação no curso de Geografia

Nos primeiros anos da UFMT havia poucos professores na 
graduação, desse modo, éramos solicitados a ministrar várias disciplinas 
em suas diferentes modalidades, mas a disciplina que me coube para 
lecionar como professora na Graduação de Geografia foi a Geomorfologia, 
na vertente da Geografia Física, linha que abracei com paixão e continuei 
seguindo como professora do Mestrado em Geografia. Usando meu 
aprendizado em geomorfologia, minha opção como orientadora foi 
pela vertente ambiental, bacias hidrográficas, turismo cultural, turismo 
no espaço rural e ecoturismo. Nessa linha, desenvolvi pesquisas e 
orientei dissertações.

Linha teórico-metodológica

Na minha formação acadêmica, inicialmente, prevaleceu a linha 
teórico-metodológica positivista, passando pela abordagem neo-positivista 
(geossistemas), nos cursos de mestrado e doutorado e, posteriormente, 
com a minha passagem pelo Programa da Pós-Graduação em Educação 
(1993-2010) identifiquei-me com a abordagem fenomenológica. 
Entretanto, durante minha vida acadêmica e profissional sempre 
participei de disciplinas optativas, cursos de extensão, seminários, onde 
havia leitura e acalorados debates sobre diferentes tendências teóricas e 
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metodológicas. Ao longo dos anos, conceitos e categorias na Geografia 
passaram por mudanças, exigindo constante atualização.  

Além de cursos, também muitos eventos ligados à academia 
oportunizaram-me momentos de reflexão graças aos acalorados debates 
de geógrafos brasileiros alinhados no pensamento dialético marxista e nas 
abordagens mais críticas nos temas geográficos voltados para a questão 
ambiental. Destaco aqui, entre outros, Rui Moreira e Carlos Walter Porto 
Gonçalves, que vêm oferecendo ideias para reflexões e mudanças, como 
conteúdo social e político da questão ambiental.

Principais contribuições

Acredito que minhas principais contribuições foram além do 
ensino, no campo das pesquisas e nas orientações, pela salutar convivência, 
troca de conhecimentos e saberes com orientandos e comunidades 
visitadas. Considero relevantes todos os trabalhos que tive o prazer de 
orientar na pós-graduação. Reconheço o valor da oportunidade que tive 
de produzir pesquisa em três importantes bacias hidrográficas: Bacia do 
Alto Paraguai (MT); Alta Bacia do rio Coxipó (MT); Bacia do córrego 
Barbado (MT); e Bacia do rio Pojuca (BA).

Pesquisas relevantes desenvolvidas

Destaco como pesquisas mais relevantes aquelas que possibilitaram 
maior intercâmbio com outros pesquisadores, a saber:
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- Contribuição ao estudo morfo-estrutural da margem direita do 
rio Pojuca- BA. Dissertação de Mestrado, orientada por Pascal 
Motti (defesa 1980).

- Riscos ambientais na Alta bacia do rio Coxipó-MT. Tesede 
Doutorado defendida na UNESP de Rio Claro, sob orientação de 
Antonio Christofoletti (defesa 1992).

PCBAP – A Coordenação e pesquisa do item Turismo, no PCBAP, 
oportunizou-me troca de experiências, graças às reuniões frequentes 
entre pesquisadores renomados de diversas instituições de ensino e 
pesquisa do País (1995-1997). A pesquisa resultou na publicação 
do Livro MatutandoTurismo, juntamente com colegas Miramy 
Macedo e Josita Priante. (1979).

Projeto: “Inventário documental do patrimônio imaterial mato-
grossense”, sob a orientação das Coordenadoras IzabellaTamazo, Heloisa 
Afonso e Tereza Martha (minha participação foi como integrante 
no acompanhamento de bolsistas no IHGMT), mas que resultou em 
ótimo aprendizado. 

Participação na AGB 

Tornei-me sócia da AGB quando ela foi criada em Mato Grosso, 
no ano de 1984. Tive a honra de participar de alguns eventos da AGB 
com trabalhos individuais e/ou junto com os orientados. Minha primeira 
experiência foi o 2º Congresso Brasileiro de Geografia (1974), promovido 
pela AGB/IBGE em Belém. Dez anos após, participei do ENG em São 
Paulo (1984), depois em Campo Grande (1986), Salvador (1990), 
Presidente Prudente (1992), Curitiba (1994). Outros eventos ligados 
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à Pós-Graduação merecem destaque: participei do Encontro Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – ENANPEG - São Paulo 
(2005), e mais tarde do ENANPEG, em Goiânia (2011), neste último, 
fazendo parte como avaliadora de “Melhores Teses de 2011”. 

A título de exemplo, cito algumas edições de Encontro Nacional de 
Geógrafos da América Latina- EGAL de que participei com apresentação 
de trabalhos: em Águas de São Pedro (1987), Montevidéu (1989), 
São Paulo (2005), Bogotá (2007), Montevidéu (2009), Lima (2013), 
Havana (2015). O EGAL reúne geógrafos pesquisadores sul-americanos 
e foi gestado na UNESP de Rio Claro, sob a égide do Prof. Antonio 
Christofoletti, que coordenou o primeiro evento. Também participei e 
apresentei trabalhos nos encontros da União Internacional de Geógrafos 
- UGI, em Haia (Holanda,1996); em Lisboa (Portugal, 1998), que 
homenageou o Prof. Milton Santos.  Este último evento coincidiu com 
o grande evento “ESPO 98”, em Lisboa. Outro evento promovido pelos 
geógrafos foi o Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente – 
ENESMA, do qual participei de algumas edições como: 2º ENESMA em 
Florianópolis (1989); 3º ENESMA em Londrina (1991), 4º ENESMA 
em Cuiabá (1993). Segue na mesma linha que considero relevantes 
no aprimoramento da minha formação intelectual, os Encontros de 
Pós-Graduação em Geografia Física, dos quais participei de algumas 
promoções, como em Nova Friburgo (1989) e em São Paulo (1993).

Praticamente, não exerci cargos administrativos na UFMT. 
Escolhi adocência em Geografia, como opção de vida profissional, 
entendendo que cotidianamente estaria compromissada com os afazeres 
do ensino, da pesquisa e extensão, e que esse ofício só teria sentido se 
fosse exercido com espírito ético e muita satisfação. Quando regressei 
do doutorado, aceitei concorrer e fui eleita para assumir o cargo de 
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Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e 
Sociais do ICHS, onde permaneci de março de 1993 a março de1994, 
em substituição à Professora Lúcia Helena Gaeta Aleixo, que assumira o 
cargo de Diretora do ICHS. Em época de disputas internas, da qual não 
estava afeita, permaneci por um ano nessa coordenação. Na sequência, dei 
continuidade a uma profícua pesquisa sobre o Item Turismo no contexto 
do PCBAP, coordenado por Jurandyr Ross, que muito contribuiu na 
minha profissão de pesquisadora e futuramente como docente do PPGG 
e de outros programas. No ano seguinte, requeri aposentadoria do quadro 
de professores da UFMT, passando a atuar como professora, orientadora 
e pesquisadora nos programas de pós-graduação da UFMT, entre os anos 
de 1993 a 2016. Participo ainda como sócia efetiva do IHGMT, tendo 
integrado várias diretorias.

Acervos 

Sobre acervos, é importante lembrar que todo e qualquer 
conhecimento científico ou tecnológico é um construto social, como 
defende Haraway (2001). Assim todos os conhecimentos, para serem 
compreendidos devem ser localizados e datados, pois carregam em si as 
marcas de seu lugar, tempo e sujeitos. 

Conselhos, Comissões e Consultorias cito alguns

- Parecerista ad hoc de revistas e livros da EdUFMT. (2006-2010)

- Membro do corpo editorial da Revista do IHGMT (2010-atual)

- Membro do Conselho Editorial da EdUFMT. 
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- Comissões seleção do Mestrado em Geografia.  2015.

- Consultorias científicas para vários projetos. 

- Assessoria e perícia a 20ª Promotoria de Justiça de Cuiabá 
(2005, 2006, 2010).

- Membro da Comissão julgadora de “Melhores Teses 2011”. 
Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia.  
ENANPEG – Goiânia (2011).

Projetos e publicações

Cito apenas os projetos que participei no contexto universitário e 
foram transformados em publicações de Livros: 

- Panorâmica ambiental mato-grossense. Relevo e potencialidades 
turístico-culturais. (2011). (digital);

- Educação ambiental e cenários do universo pantaneiro. (2010) (Org.);

- Tessituras da educação ambiental nas paisagens 
pantaneiras (2008) (Org.);

- Representação cartográfica da Alta Bacia do Rio Coxipó. (2007); 

- Patrimônio Ambiental de Chapada dos Guimarães: olhares e 
possibilidades turístico - culturais. (2005);

- A bacia do córrego Barbado. Cuiabá Mato - Grosso (2003);

- Potencialidade turística de Mimoso e o olhar do autóctone (2002);

- Matutando turismo (1999) (Org.) (Item Turismo do 
Projeto PCBAP).
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Finalizo esta memória sobre a minha trajetória intelectual na 
docência e pesquisa na Geografia da Universidade Federal de Mato 
Grosso - UFMT, com agradecimento aos meus pais, que no ano de1960 
apoiaram minha decisão de continuar meus estudos, mesmo que para 
isso precisasse morar longe dos familiarese de Cuiabá. Sou grata à UFMT, 
pela oportunidade de continuar minha formação acadêmica e de exercer a 
profissão ao lado de estudantes e de colegas experientes, comprometidos 
com a educação, que me possibilitaram ótimos relacionamentos de 
amizade e companheirismo. 

4.3 AMÉLIA LÚCIA NEVES PEREIRA LEITE

Professora do Departamento de Geografia no período de 1967 a 
1993. Nasci em 16 de junho de 1943, em Cuiabá-MT. Como professora 
de Geografia, minhas atividades tiveram início em 1967, no Instituto de 
Ciências e Letras de Cuiabá, embrião do Curso de Geografia da UFMT 
(1970), aí permanecendo por 27 anos. 
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Naquela época, também prestei concurso e fui aprovada na Escola 
Industrial, mais tarde denominada Escola Técnica Federal de Mato 
Grosso, atualmente Instituto Federal de Mato Grosso, onde trabalhei até 
1991, concomitantemente com a UFMT.

Cursei Geografia na Faculdade Auxilium de Filosofia Ciências e 
Letras de Lins-SP. No ano de 1964 essa Faculdade tinha recém dividido 
o curso de Geografia e História, e minha opção pela Geografia decorreu 
particularmente do meu interesse pelo conhecimento das inovações 
socioespaciais.

Nessa época, também inauguramos a nova instalação da 
Faculdade Auxilium, em prédio próprio. Aí tivemos aulas com eminentes 
professores e às vezes em parceria com a Faculdade de Bauru-SP, com 
destaque para Aziz Ab’Saber, Maria Anália Paranhos, Carlos Augusto 
de Figueiredo, Riad Salamuni, entre outros. As aulas eram bastante 
movimentadas e complementadas com seminários, debates, trabalhos de 
campo e cursos extensivos. 

De regresso a Cuiabá, exerci, simultaneamente com a UFMT, a 
docência em Geografia na Escola Técnica Federal, onde prestei concurso 
em 1967. Ministrava ali aulas no período diurno e vespertino e, no 
período noturno, na UFMT.

Tomei parte em vários cursos de Extensão nas duas Instituições 
e de Encontros Regionais. Juntamente com outros colegas da UFMT, 
participei em 1978 do famoso ENG-Encontro Nacional de Geógrafos, 
em Fortaleza-CE, quando pude testemunhar no confronto de ideias de 
geógrafos experientes, o nascimento da geografia crítica, fato que muito 
contribuiu na minha formação profissional. Também destaco minha 
participação, no ano de 1986, do ENG em Campo Grande-MT, onde pude 
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apreciar o surgimento de jovens geógrafos em início de suas experiências 
acadêmicas e de pesquisas voltadas para diferentes setores da Geografia.

Entendo que minha trajetória profissional foi assinalada pela 
dedicação ao ensino, pois foi como professora de geografia que adquiri 
experiência no convívio com adolescentes, jovens e adultos, quando pude 
compartilhar, por mais de duas décadas, das transformações de duas 
importantes instituições de ensino em Cuiabá: Universidade Federal de 
Mato Grosso e Escola Técnica Federal de Mato Grosso. 

4.4 LEONOR FERREIRA BERTONE

Nasci em Cuiabá/MT. Formei-me em Licenciatura e Bacharelado 
em Geografia. Sou Especialista em Planejamento Urbano e Regional e 
Mestre em Planejamento Urbano e Urbanismo, pela UNB.

Cursei Geografia na Faculdade Auxilium de Filosofia Ciências e 
Letras de Lins-SP, motivada pela curiosidade pelos espaços geográficos 
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mundiais. Esta Instituição tinha recém dividido o Curso de Geografia e 
História e sua proposta para a Geografia era de Graduação em Licenciatura, 
ou seja, para formação de professores de Geografia. Todavia, o curso era 
implementado por cursos paralelos oferecidos pela Faculdade de Filosofia 
em Bauru-SP. Assim, lá tivemos aulas de eminentes professores de 
Geografia Humana: Dirceu Lino de Mattos; Geomorfologia: Aziz Nacib 
Ab’Saber; Geologia: Riad Salamuni; Cartografia: Maria Anália Paranhos, 
Climatologia: Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, entre outros. 

Com isso, fui formando uma concepção de mundo moldada pelos 
conhecimentos socioespaciais, que apenas a Geografia pode oferecer. 
Recém-formada, lecionei Climatologia e Biogeografia em Cuiabá, no 
ano de 1967. Posteriormente no Paraná, em Cornélio Procópio e na 
Universidade Estadual de Londrina - UEL, lecionei Climatologia e 
Geografia Urbana. Com esta experiência fui para a área de Humanas e 
fiz uma especialização, na UEL, sob a orientação da Profa. Dra. Yoshia 
Nakagawara. Em 1977, mudei-me para o Distrito Federal, ingressando 
como professora substituta na Universidade de Brasília, quando, então, 
lecionava geografia humana e cursava especialização em planejamento 
urbano e regional, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UnB. 

Em 1980, ingressei no mestrado em planejamento urbano e 
urbanismo daquele mesmo departamento, sob orientação de Silvio 
Savaya, doutor em Arquitetura e Urbanismo da USP. Neste curso, tive a 
oportunidade de conhecer, traduzir e apresentar em Seminário nacional 
na UnB a então controvertida obra do Prof. Dr. Milton Santos, “O espaço 
dividido: os dois circuitos da economia urbana em países subdesenvolvidos”. 
Contribuiu também para minha experiência no campo da Geografia a 
participação no ENG - Encontro Nacional de Geógrafos em Fortaleza-
CE, quando pude testemunhar o momento histórico da geografia 
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nacional: nascia a Geografia Crítica do confronto de ideias entre os 
humanistas Milton Santos, Manoel Correia de Andrade, Caio Prado 
Júnior e os geógrafos da área física. 

Em 1983, participei na equipe técnica em Planejamento no 1º 
Atlas Geográfico do Distrito Federal, na CODEPLAN - Companhia 
de Desenvolvimento do Planalto Central. Daí, saí em 1987 para fazer 
o Concurso de Professora Assistente no departamento de Geografia da 
Universidade de Brasília (UnB), tendo como colegas e colaboradores os 
geógrafos Aldo Paviani, Inês Costa Barbosa, Margarida Penteado, Maria 
Novais, Marília Peluso e outros. Trabalhando lá até o ano de 2000, fui 
para o Ministério do Meio Ambiente em um programa piloto, sub-
programa de política de recursos naturais – SPRN, financiado pelo Banco 
Mundial e o PNUD, e que envolvia oito estados da região Norte, Centro-
Oeste e o Meio Norte. De 2003 a 2005, como coordenadora acadêmica 
na Associação de Universidades Particulares – ANUP, fui também 
responsável pela edição da Revista virtual dessa associação, que objetivava 
divulgar trabalhos e teses dos professores das universidades particulares 
associadas. Atualmente, componho o corpo editorial de uma revista 
franco-brasileira “CONFINS” e também participo em grupos ambientais 
organizados junto ao governo do Distrito Federal.

Este testemunho serve para estimular alunos e professores de 
Geografia quanto à amplitude e extensão das possíveis aplicações deste 
campo de conhecimento nas relações das sociedades com o espaço, 
ou seja, as espacialidades, em curso nos processos socioeconômicos 
ambientais determinados pelo período técnico, científico, tecnológico 
e informacional.
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4.5 ODILZA BATISTA DE QUEIROZ

Sou Professora Titular, aposentada da Universidade Federal 
de Mato Grosso. Mimoso, distrito do município de Santo Antônio de 
Leverger (MT), é minha terra natal, com nascimento em 17 de junho 
de 1944. Fui incluída na categoria “Professor Fundador”, com base na 
Resolução do Conselho Diretor n. CD 06/72, de 29 de janeiro de 1972. 
Sou Graduada em Geografia – licenciatura plena em dezembro de 1969, 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mato Grosso.

Iniciei minhas atividades acadêmicas em abril de 1970, no 
Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, como professora substituta, e 
permaneci até dezembro de 1971. Em janeiro de 1972 fui contratada pelo 
Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso, 
passando a integrar o quadro permanente de professores desta Instituição. 

Exerci o cargo de sub-chefe do Departamento de Geografia, de 
agosto de 1979 a setembro de 1983, orientadora acadêmica do curso 
de Geografia, em 1982, chefe de departamento, entre os anos de 1983 
e 1985, e coordenadora de ensino de graduação, entre 1992 e 1994. 
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Fui membro do Colegiado de Curso e participei de diversas comissões 
verificadoras para reconhecimento de Cursos de Geografia:

- Universidade Federal do Pará (outubro/1984)- Porto Velho - RO

- Universidade Federal de Rondônia (outubro de 1986) - 
Porto Velho – RO

- Faculdade de Ciências e Letra de Araras (junho de 1987)-  Araras  -  SP

- Faculdade de Educação e Geografia de Naviraí (agosto 
de1987)-  Naviraí  -  MS

- Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita – UNESP(julho 
de 1988) – Itacoatiara - AM

- Fundação Centro de Ensino Superior de Cáceres -(março de 
1991) – Cáceres – MT

Participei, também, de diferentes comissões de trabalho:

- Integrante da Comissão Examinadora para admissão de 
Auxiliares de Ensino do Departamento de Geografia da UFMT 
– março de 1973

- Integrante da Banca Examinadora de Concurso Público para 
admissão de docentes para carreira do Magistério Superior da 
Universidade Federal de Rondônia (julho de 1990)

- Membro da Comissão Permanente de Pessoal Docente CPPD – 
setembro de 1986 a dezembro de 1989.

- Membro da Comissão Especial de Avaliação do Pessoal Docente 
do Departamento de Geografia – UFMT – fevereiro de 1984 
e maio de 1992. 
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Fiz o curso de Especialização em Demografia, em 1973, 
ofertado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na 
Universidade Federal de Mato Grosso, realizei os seguintes cursos de 
especialização: Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais, 
pelo Departamento de Serviço Social, no ano de 1979; Mato Grosso – 
História e Historiografia, pelo Departamento de História/NDIHR, em 
1982; e Estudo de Desenvolvimento Rural e Urbano, pelo departamento 
de Geografia/MEC – BID III, no período de 1986 a 1987.

Cursei o Mestrado em Geografia (sem dissertação), no Instituto 
de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre os 
anos de 1976 e 1977.

Em relação à pesquisa científica, participei dos projetos: 
“População de Cuiabá – Análise da Dinâmica Demográfica”, desenvolvido 
em convênio da UFMT com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, em 1990; 
“Análise Integrada e Prognóstico da Bacia do Alto Paraguai: Dinâmica 
Demográfica”, em convênio da UFMT com a Fundação Estadual de Meio 
Ambiente - FEMA, em 1997; e “Projeção da População de Mato Grosso – 
1997 a 2021”, realizado por meio de convênio entre a Secretaria de Estado 
de Planejamento e Coordenação Geral -SEPLAN/MT e Companhia do 
Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN/Brasília/DF. Estas 
pesquisas propiciaram a publicação de trabalhos científicos.

Na categoria de cursos de atualização e extensão, realizei os cursos: 
Direito Agrário e Colonização, em 1972; Atualização em Geografia Física 
e Urbana, em 1973; Métodos Quantitativos em Geografia, em 1974; 
Fotointerpretação, em 1974 e 1975; Metodologia do Ensino Superior, em 
1975; Curso Intensivo de Inglês, em 1975; Treinamento em Metodologia 
do Ensino Superior, em 1975; Tecnologia de Recursos Audiovisuais para 
Comunicação Educativa, em 1982; Instrumentação para o Ensino de 
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Geografia, em 1983; Curso Intensivo de Comunicações Verbais, em 
1984; e VII Ciclo de Estudos de Política Estratégica, em 1997.

- Participei de diversos seminários e simpósios, alguns deles 
constituindo os primeiros eventos científicos ocorridos na UFMT:

- I Ciclo de Estudos Geológicos de Mato Grosso, de 27 a 31 de 
outubro de 1970, no Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá;

- I Encontro de Professores da UFMT, nos dias 27 e 28 
de abril de 1973;

- Seminário de Estudos de Organização Acadêmica da UFMT, no 
período de 27 a 30 de maio de 1975;

- I Semana de Estudos Geográficos de Mato Grosso, no período de 
27 a 30 de maio de 1979.

- Participei do VII Ciclo de Estudos de Política e Estratégica, 
realizado em Cuiabá pela Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra – ADESG, de junho a novembro de 1997.

Aposentei-me em maio de 1994, encerrando uma jornada de 
dedicação ao ensino e às atividades administrativas no Departamento de 
Geografia da UFMT.
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4.6 CÉLIA MARIA BARRETTO DE MELLO

Nasci em 1936, na cidade de Jequiriça, comarca de Santo Antônio 
de Jesus, próximo ao litoral da Bahia, numa fazenda de criação de gado. 
Em meados da década de 1940, minha família mudou definitivamente 
para o Rio de Janeiro. Assim, minha educação, meus valores e linguajar 
são fluminenses ou cariocas. Adotei o Rio de Janeiro como minha terra 
natal muito querida. Não tenho nenhuma grama de vocação para cuidar 
e/ou tornar produtiva qualquer propriedade rural, segundo a tradição dos 
membros fundadores de minha família (meus pais, meus avós, tios, etc.) 
Gosto e aprecio a vida urbana com todos os seus pré e pós requisitos, 
imposições, inseguranças, facilidades e convivências.

Formação

Cursei o primeiro grau na Escola Pública República do Perú, no 
bairro de Pilares do Rio de Janeiro, e o segundo grau no Colégio Imaculado 
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Coração de Maria. Fiz o curso superior na Faculdade de Ciências e Letras 
Santa Úrsula, agregada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – PUC/RJ.

A escolha do curso Superior de Geografia esteve e está 
umbilicalmente vinculada ao meu primeiro ano no extinto Curso 
Científico, em 1952. A professora de Geografia era uma religiosa que 
se chamava Irmã Cecília, uma mineira muito animada, incentivadora e, 
assim eu a considerava, profundamente conhecedora da Geografia.

O livro adotado na primeira série do Curso Científico era a 
Geografia Física, de Aroldo de Azevedo, um belo e pesado volume, cujo 
conteúdo começava, no primeiro capítulo, com os estudos e explicações 
do lugar do Planeta Terra no Sistema Solar e, consequentemente, no 
Universo. Para mim, foi estimulante pensar o nosso lugar no Sistema 
Solar e, mais ainda, a trajetória de todo o sistema “em direção à estrela 
Veja no centro da Galáxia”. Discutíamos e questionávamos, entre nós 
alunos, sobre esta possibilidade de certeza. Mas o que mais me cativou 
e envolveu foram as leis de Kepler e Tycho Brahe. Durante semanas eu 
retomei e revisei o conteúdo daquele gostoso primeiro capítulo do livro 
de Aroldo de Azevedo. 

Queria entender corretamente as três leis fundamentais de Kepler: 
a) a lei das formas, das órbitas elípticas, e os caminhos que os Planetas 
descrevem ao redor do Sol, formando pequenos ângulos com o plano da 
órbita da Terra ou eclíptica; b) a lei da áreas, que define o tamanho e a 
velocidade do movimento dos planetas em torno Astro Rei e têm a ver 
com o Periélio e o Afélio; c)a lei dos quadrados dos tempos das revoluções. 
Na minha pequena e iniciante opinião, a mais difícil.
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Na medida do possível, eu perseguia minha professora, pedindo-
lhe esclarecimentos. Eu precisava saber como Kepler tinha conseguido 
realizar aqueles cálculos trabalhando com números imensos e gráficos 
geométricos artísticos. Será que Kepler desenhava as figuras geométricas e 
os gráficos no pensamento e os redesenhava no firmamento, e vice–versa? 
“As aulas de Física vão ajudar você entender”, respondia a professora. 
De fato, assim aconteceu quando estudamos elementos da Geometria 
Euclidiana e a teoria Newtoniana do movimento dos corpos e sua 
inesquecível lei do quadrado das distâncias. Magnífico!

Numa grata manhã de domingo, conversando com o meu querido 
Pai (falecido) tocamos na questão da continuidade de meus estudos após 
o curso Científico. Manifestei, então, meu desejo e minha vontade de 
estudar mais profundamente o conteúdo daquela primeira lição do livro 
de Aroldo de Azevedo. Não estava pensando na Astronomia. Pensei em 
ficar com o Planeta Azul. Meu pai respondeu-me: “Vá em frente”!

Fiz o Vestibular classificatório na Faculdade Santa Úrsula, em 
1955. Na ocasião, o Curso de Geografia já estava separado do Curso 
de História. Mas, os alunos de ambas as graduações deviam cursar 
disciplinas comuns aos dois cursos: Filosofia, Sociologia, Geografia do 
Brasil, História do Brasil e das Américas, Antropologia Física e Cultural e 
Etnografia Etnologia do Brasil e disciplinas religiosas a escolha (uma por 
semestre). Foram três anos magníficos, lindos e prazerosos para obtenção 
do Diploma de Bacharel e mais um ano para a obter o Diploma de 
Licenciatura, cursando disciplinas pedagógicas.

Através de excursões de campo, muito bem planejadas, percorremos 
quase todo o estado do Rio de Janeiro, munidos de formulários para 
serem preenchidos com observações in loco. Sempre que possível, dois 
professores, às vezes três, nos acompanhavam (Geografia Física, Humana 
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ou de alguma disciplina introdutória ou um especialista em Mineralogia, 
Geologia, História ou um biólogo. Ficamos conhecendo todo o Vale do 
Rio Paraíba do Sul, desde a sua nascente no planalto da Bocaina, em São 
Paulo, até sua foz no litoral Norte do Estado, em São João da Barra, no 
Município de Campos dos Goitacazes. Conhecemos, também, as belas e 
históricas cidades do Vale do Paraíba:Volta Redonda, Barra Mansa, Barra 
do Piraí e Vassouras no Estado fluminense. E em São Paulo, Queluz, 
Cruzeiro e Lorena.Todas elas belíssimas e amarradas em suas estruturas 
históricas e sociais à Historia do Estado e do País.

Também no Curso Superior estudei duas disciplinas das 
quais acalento profundas recordações e que, ainda hoje, me ajudam a 
compreender as formas do relevo do território nacional brasileiro. Foi 
gratificante conhecer a origem e os vários tipos de granito que compõem 
o Maciço Carioca, a Serra do Mar e parte da Serra da Mantiqueira. Além 
da riqueza mineralógica que os constitui, são de uma beleza imorredoura. 
“O Brasil é um baita de um País!!! É grande, bonito e rico. É rico pra 
chuchu!”, dizia um colega da História Natural (hoje Biologia), quando 
nos reuníamos após as excursões, para elaborar nossos relatórios.  Sempre 
que era possível, os alunos da Geografia, da História e da História Natural 
participavam de uma mesma excursão para mapeamento (plotagem) do 
litoral fluminense, coleta de espécimes marinhos no recortado litoral: 
em Parati, Angra, Ponta Grossa, Itacuruça, Mangaratiba, Restinga de 
Marambaia, Niterói, Paquetá, (dentro da Baia de Guanabara) e Campos 
dos Goitacazes. Foram estudos gratificantes. Muito aprendemos nessas 
buscas com os biólogos.

Após o Bacharelado e a colação de grau em Licenciatura, comecei 
minha vida de professora. Lecionei nos Colégios: Santa Úrsula, Sacré-
Couer de Marie, Santa Rosa de Lima e São Vicente de Paula. Assim, 
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minhas primeiras experiências docentes foram com pré-adolescentes e 
jovens, nos antigos cursos Ginasial e Clássico.

Então, veio o casamento e a mudança para Mato Grosso. Mudança 
com a perspectiva de curta duração, de dois a quatro anos. Cheguei em 
dezembro de 1970, e continuo.

Em fevereiro de 1971, fui indicada e em março contratada para 
lecionar a disciplina Cultura Brasileira, para alunos do curso de Geografia 
e de Letras, do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. O ICLC 
funcionava onde hoje está situado o bloco de Ciências Sociais. Constituía 
a única edificação do Câmpus para o ensino. Além desse bloco, existia 
também um charmoso Parque Aquático e um bloco em construção, que 
viria a abrigar o Centro de Ciências e Tecnologia. A entrada para o ICLC 
era, como hoje, através dos acessos A, B, e C. Todos os Departamentos 
existentes naquela época e após a implantação da UFMT, funcionavam 
nesse único bloco: Direito, Letras, Serviço Social, Economia, Geografia, 
uma Engenharia e Ciências Contábeis. A Reitoria e as Vice-Reitorias 
ocuparam, durante certo tempo, as primeiras salas no bloco C.

Fui recebida no ICLC pelas magníficas professoras fundadoras 
do curso de Geografia e, consequentemente, as iniciadoras da trajetória 
da Geografia em Mato Grosso: Josephina Paes de Barros Lima e Suíse 
Monteiro Leon Bordest. Coube a ambas a análise de meu Currículo e 
Histórico Escolar. Procurava-se um professor de Geografia que tivesse 
cursado Antropologia ou Etnografia e Etnologia do Brasil, para lecionar 
Cultura Brasileira.

Além das professoras já citadas, compunham o corpo docente do 
Departamento: Amélia Lúcia Neves Pereira Leite, Maria Helena Pécora 
Vidal, Odilza Batista de Queiroz, Cleonício Ramos da Rosa, Iolanda 
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Ferreira Mendes. Outros colegas vieram, pouco a pouco, compor o egrégio 
colegiado, que durante toda década de 1970 garantiu o percurso do ensino 
geográfico de Mato Grosso. Alguns já não estão conosco. Um grupo 
significativo vive o merecido gozo da aposentadoria. Estou neste grupo.

No início, o Departamento de Geografia da UFMT constituiu 
um macro Departamento, dado que, além dos geógrafos, abrigava 
colegas historiadores uma vez que inexistia o Departamento de História. 
Abrigava também duas estruturas de Cursos: a do ICLC, cujos alunos por 
direito deveriam continuar na estrutura que era semestral, e a do curso 
da UFMT, em sistema de crédito e de pré-requisitos. Fui responsável 
pela manutenção desse sistema que tinha objetivos políticos específicos. 
Morreu. Deo Gratias.

Durante minha formação, sempre estive muito ligada à Escola 
Européia, em especial à L’école de France. Os grandes mestres da Escola 
Francesa sempre nortearam os rumos do Curso de Geografia do Santa 
Úrsula. Segundo a Escola Francesa, a Geografia é uma ciência explicativa 
e descritiva dos fenômenos naturais e dos fenômenos humanos, num 
amplo leque de variedade e modos de ocupação do espaço terrestre. Para 
os mestres da escola francesa, é dever dos geógrafos: identificar, delimitar 
coletar e analisar, metodologicamente, demonstrando e explicando as 
variáveis físicas e humanas de uma dada paisagem: tipo e características 
do relevo, elementos constitutivos do clima, do solo, a dinâmica 
hidrográfica e vegetação. Competência, então, da Geografia Física. Para a 
Geografia Humana, estudar os grupos humanos, sua organização social, 
descrevendo-os e analisando-os, verificar seus antecedentes históricos e 
suas relações de produção. Em ambos os campos aparecem pré-requisitos 
de conhecimentos interdisciplinares, e a síntese entre os dois tipos de 
análise (física e humana) aponta para a disciplina Geografia Regional que 
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pode apresentar-se com uma face geral (por continentes, grupos de países 
e ou regiões terrestres), ou com uma face local.

Ritter, Ratzel, Emmanuel de Martonne, C.Vallaux, Elisée Reclus, 
Vidal de La Blache, T. Tricart, Francis Ruellan, Pierre Monbeig, Pierre 
George, entre tantos outros grandes renomes da Escola Francesa, muito 
influenciaram metodológica e teoricamente nos conteúdos e pontos de 
vista doutrinários do que foi-nos passado durante o curso de graduação.

Embora o uso “estratégico“ dos conhecimentos geográficos 
durante a Segunda Guerra Mundial tenha assegurado a ocupação e a 
reorganização de antigos e novos espaços, não concordo com a visão 
de que eles sirvam exclusivamente para isso, como recentemente foi 
apregoado. Servem especialmente para o planejamento regional, em 
qualquer momento.

Num dado momento de minha trajetória profissional, senti a 
necessidade de aprofundar meus conhecimentos concernentes à natureza 
e da dimensão política do ser humano, dos grupos e classes sociais. Fiz, 
então, durante um ano, o curso de Especialização em Ciência Política, no 
Instituto Bennet do Rio, com os professores Carlos Nelson Coutinho, 
Leandro Kondre e Eurico Figueiredo. Trabalhei o conceito de sociedade 
civil para a monografia de conclusão.

Em seguida, ingressei no Mestrado em Ciência Política no 
IUPERJ. Ao término, escolhi como tema de dissertação de Mestrado 
a U.D.R. Por motivos vários, não a concluí. Presentemente, faço um 
monólogo com minhas perspectivas vivenciadas naquelas primeiras aulas 
do Curso Científico, incluindo os conhecimentos adquiridos no Curso de 
Graduação e na pós-graduação, intertextualizando-os com a brevíssima 
história da “humanidade Sapiens”, com as leis kepernianas e newtonianas, 
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convocando também e sobretudo Carl Sagan (Um mundo assombrado 
pelos demônios), Brian Green (Um Universo Elegante e O Tecido do Cosmo); 
Niall Ferguson (Civilização) e vários outros gênios que, com a força de 
suas inteligências, pensaram, calcularam, trabalharam e, de alguma forma, 
mostraram os caminhos, as veredas, os atalhos e as grandes rodovias para 
a trajetória da humanidade. Talvez consiga em algum momento definir 
o que procuro. Penso que já é possível projetar que “Há cerca de 13,5 
bilhões de anos a matéria e a energia, o tempo e o espaço surgiram... 
Há 300 mil anos... matéria e energia começaram a se aglutinar em 
estruturas complexas, chamadas átomos que se combinaram para formar 
moléculas...que se combinaram para formar estruturas particularmente 
grandes e complexas chamadas organismos... Há cerca de 70 mil anos, 
os organismos pertencentes à espécie Homo Sapiens começaram a formar 
estruturas ainda mais elaboradas chamadas culturas...”

4.7 ADOLPHO EURÍPEDES D’OLIVEIRA E SILVA
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Nasci em Aquidauana (MS) e me formei no curso de Bacharelado 
em Economia. Quando concluí o curso científico, o único curso superior 
que existia em Cuiabá era Direito. Com a criação do Curso de Economia, 
em Cuiabá, resolvi então fazer o vestibular para este curso. Entre as 
memórias que guardo desse período acadêmico é que éramos uma 
verdadeira família, a maioria dos professores era vinda de fora de Cuiabá, 
daí um relacionamento muito especial, de ambos os lados.

Entre as experiências anteriores ao ingresso na UFMT, ressalto que 
fui militar do Exército, por trinta e dois anos, servindo nos Quartéis: do 
Quadragésimo Quarto Batalhão de Infantaria Motorizada e na Décima 
Terceira Brigada de Infantaria Motorizada. Observando que, quando me 
aposentei do Exército, eu já tinha quatorze anos de magistério na UFMT.

Ingressei como professor da UFMT – Câmpus Cuiabá, no ano de 
1972. Comecei trabalhando no Departamento de Economia, ministrando 
as disciplinas Introdução à Economia e Geografia Econômica I e II. Com 
a criação do Curso de Geografia, fui transferido para lá, haja vista que a 
disciplina de Geografia Econômica era oferecida pela Geografia.

Em minha experiência profissional, constatei que as mudanças 
começaram a ocorrer quando observei que os alunos estavam acostumados 
à decoreba. Daí, passamos a orientá-los para que eles pudessem construir 
o conhecimento. Para a construção do conhecimento a partir da teoria 
estudada, levassem essa teoria para a “realidade concreta” em seu bairro, 
sua rua, sua região, enfim, verificando o comportamento daquela teoria 
na sua realidade. A partir da constatação dos resultados extraídos das 
observações feitas, ratificando os resultados (confronto da teoria com a 
realidade), está construído o conhecimento, e aquele conceito teórico é 
assimilado para sempre.
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 Assim, o questionamento passou a ser cobrado em verificação, “os 
porquês”, forçando os alunos a “raciocinar” (a razão, a causa e motivo), 
conduta completamente diferente da decoreba.

Entre as principais contribuições para o desenvolvimento da 
Geografia em Mato Grosso, foi quando sugerimos a criação do curso 
diurno de Geografia, que, após a implantação, observamos que a 
qualidade intelectual dos nossos alunos foi marcante ao longo dos anos, 
pois passamos a ter os melhores candidatos classificados no noturno 
e diurno. Anteriormente, quando era somente o curso noturno, 
classificavam-se sessenta alunos para os dois semestres do ano letivo; os 
trinta primeiros classificados estudavam no primeiro semestre e os outros 
trinta no segundo.

Ministrei as disciplinas de Geografia Econômica I e II, 
Planejamento Físico, Geografia da População e, esporadicamente, 
Geografia Humana I, II e III.

Participei dos cursos ministrados no interior do Estado, em 
Sorriso e em Primavera do Leste. Minha participação na AGB se deu 
esporadicamente, auxiliando a professora Célia Borges quando na 
Diretoria da instituição. Aposentei-me em 2004 e, desde então, centro 
minhas atenções em minha família e nas atividades filantrópicas.
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4.8 GISLAENE MORENO

Foto: Sérgio Soares

Acervo particular de Fernando T. M. Borges

Identificação e formação profissional

Sou mato-grossense, nasci em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 
em 25/08/1947. Sou Licenciada em Geografia, especialista e mestre 
em Administração de Sistemas Educacionais e doutora em Ciências, 
concentração em Geografia Agrária. 

Na cidade de Três Lagoas, hoje MS, iniciei minha formação 
escolar e cultural, aos 7 anos de idade. Conheci as primeiras letras no 
Grupo Escolar Afonso Pena, completando o ciclo primário na Escola 
Paroquial Bom Jesus (atual Escola Estadual Bom Jesus) e, nas mesmas 
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dependências, fiz o Exame de Admissão ao Ginásio Bom Jesus, 
encerrando, assim, o ciclo fundamental numa instituição dirigida por 
padres e freiras da Missão Salesiana em Mato Grosso, no ano de 1963. 
Seguindo minha vocação de ser professora, que se manisfestara desde 
criança, fiz o Curso de Formação de Professor Primário (normal/ensino 
médio) na Escola Normal D. Aquino Corrêa, matriculando-me em 1964, 
ano em que se iniciou o regime militar no Brasil, recebendo o diploma 
de Professora Primária no final de 1966. Concomitante a esse curso, já 
lecionava como professora leiga, em escolas primárias municipais, antes 
mesmo de completar 18 anos.

Portanto, nasci e tive as bases da minha formação quando o 
mundo vivia o Pós-Guerra e o Brasil passava pela redemocratização, após 
a queda do governo ditatorial de Vargas, vivenciando governos populistas 
e políticas nacionais-desenvolvimentistas até o fim de março de 1964, 
quando, após um período de turbulências político-econômico-sociais, os 
militares tomaram o poder com um Golpe de Estado. Instalados no poder 
até fevereiro de 1985, os governos militares vão empreender uma estratégia 
econômica definida por um modelo modernizador de desenvolvimento, 
centrado basicamente nas teorias de desenvolvimento regional e polos 
de desenvolvimento, tendo como vetor de desenvolvimento grandes 
empresas agroindustriais e o grande capital, alinhando-se a uma 
economia aberta aos investimentos estrangeiros. Essa estratégia continha 
em si um novo sentido nacionalista subjacente à doutrina de segurança 
nacional, cuja filosofia respaldava o modelo adotado, com influência nas 
políticas educacionais. 

Quando concluí o ensino médio, ou 2º ciclo, ainda não havia 
sido implantado no município qualquer curso de nível superior, embora 
tivesse sido criado, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, o Instituto 



157

de Ciências Humanas e Letras, vinculado à Universidade Estadual de 
Mato Grosso, em 1967. Como eu queria continuar os estudos e não podia 
“estudar fora”, como fazia boa parte dos estudantes, optei por cursar a 
Faculdade de Ciências Econômicas de Andradina, uma cidade do interior 
de São Paulo, distante cerca de 40 km de Três Lagoas. Assim, por mais 
de dois anos, lecionava durante o dia e viajava para esta cidade com um 
grupo de estudantes, à noite e de “Kombi”, em busca de conhecimento. 

Em 1970, entrou em funcionamento o Centro Pedagógico de 
Três Lagoas, integrado à Universidade Estadual de Mato Grosso (atual 
UFMS-CPTL, Câmpus II), tendo como oferta os cursos de Licenciaturas 
em Educação, Geografia, História e Matemática. Interrompi o curso 
de Economia e fiz o concurso de habilitação naquele mesmo ano. 
Inicialmente, optei pelo curso de Educação, mas fui convidada a dar 
aulas de Geografia na Escola Estadual Técnica de Comércio. Assim, as 
circunstâncias do momento redirecionaram minha escolha para o Curso 
de Geografia, com o qual passei a me identificar como professora. 

Em 1972, fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação 
e Cultura de Estado, em Cuiabá, onde atuei em cargos de direção até 
1978. Em função dessa mudança, continuei o Curso de Licenciatura 
em Geografia na Universidade Federal de Mato Grosso, colando grau 
em janeiro de 1974. A minha convivência acadêmica na graduação foi 
marcada pelo regime militar de exceção, que se estendeu por 21 anos. 
Ainda assim, particularmente, no Centro Pedagógico de Três Lagoas, 
onde fui a primeira presidente do “Diretório Acadêmico”, participei de 
algumas reuniões promovidas pela UNE, no interior de São Paulo, onde 
estudantes de diversas Faculdades afluíam para debater sobre questões do 
ensino, política e problemas sociais. 
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Na UFMT, atuei como monitora em algumas disciplinas do Curso 
de Geografia, cujas matérias nortearam minha escolha de atuação como 
professora, posteriormente, em 1976. No mesmo ano voltei à UFMT 
como professora do Departamento de Geografia, a convite da professora 
Célia Barretto, que atuava como coordenadora desse departamento e que 
me apoiou durante toda sua gestão, desde minha chegada como aluna.

A partir daí, sempre me dediquei à educação, buscando me 
aprimorar nas áreas de gestão, uma vez que também exercia cargo 
administrativo na Secretaria de Estado de Educação, de ensino e, mais 
tarde, de pesquisa. Assim, fiz os cursos de pós-graduação lato-sensu 
em Planejamento e Administração de Sistemas Educacionais (1975) e 
em Planejamento (1977/78), pelo IESAE/FGV - Instituto de Estudos 
Avançados em Educação/Fundação Getúlio Vargas/Rio de Janeiro. 
A política nacional de capacitação de docentes do ensino superior em 
pós-graduação stricto sensu, iniciada pela CAPES na década de 1970, 
possibilitou minha saída para fazer o Mestrado e o Doutorado, com o 
apoio do Departamento de Geografia da UFMT e do Governo do Estado, 
uma vez que também atuava na SEC/MT. 

Fiz o Mestrado em Administração de Sistemas Educacionais, 
também pelo IESAE/FGV/RIO. Paralelamente ao Mestrado cursei 
a disciplina “Teoria do Desenvolvimento Regional”, ministrada pela 
Professora Bertha Koiffmann Becker, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Geografia do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, buscando fundamentos teóricos para minha 
dissertação. Este trabalho, defendido em 1982, sob a orientação do Prof. 
Dr. Gaudêncio Frigotto, que teve como escopo as desigualdades regionais 
e suas inter-relações no processo de desenvolvimento da educação escolar 
em Mato Grosso, representou um esforço no sentido de entender os 
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fundamentos das teorias de desenvolvimento em voga à época, a relação 
com as políticas governamentais de desenvolvimento e o seu caráter 
ideológico no Brasil, fazendo uma interface com a educação escolar, sob 
a ótica da teoria do capital humano. 

O Doutorado defendi na USP/SP, no Departamento de Geografia 
do Instituto de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, em fevereiro de 
1994, sob a orientação do Prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira. 
Durante esse curso, além da disciplina ministrada pelo meu orientador, 
optei por fazer disciplinas com os Professores Doutores Milton Santos, 
geógrafo, Octavio Ianni e Margarida Maria Moura, cientistas sociais, 
buscando bases para o projeto de tese que pretendia defender. Versou ela 
sobre a questão agrária em Mato Grosso, sob o título “Os (des) caminhos 
da apropriação capitalista da terra em Mato Grosso”, tendo como foco 
os mecanismos jurídicos e políticos utilizados pelos órgãos de terra, em 
diversos governos, para legitimar o processo de acesso e de privatização 
das terras no Estado. Esta tese deu origem ao livro “Terra e Poder em Mato 
Grosso: política e mecanismos de burla (1892-1992)”.

Durante minha formação acadêmica, participei de diversos 
eventos nacionais, como encontros, palestras, seminários e outros, 
contemplando diversas abordagens do conhecimento que permitiram 
revisar e ampliar conceitos e paradigmas adquiridos ao longo dessa jornada, 
bem como conhecer grandes nomes das áreas da educação e da geografia. 
O Departamento de Geografia da UFMT também ofereceu diversos 
eventos, cursos de extensão e de especialização, que proporcionaram, aos 
professores e alunos, avanços no conhecimento teórico da Geografia, com 
a participação de grandes mestres, como Aziz Ab’Saber, Orlando Valverde, 
Manuel Corrêa de Andrade, Milton Santos, Ariovaldo Umbelino, Rui 
Moreira, Carlos Walter Porto Gonçalves, Oswaldo Bueno Amorim Filho, 
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Arlete Moysés Rodrigues, Ermínia Maricatto, Roberto Lobato, Antônio 
Christofoletti e tantos outros.

Formação teórico-metodológica

Portanto, ao longo dos anos de minha formação educacional e 
cultural, recebi, nas suas diversas fases, ensinamentos de diferentes correntes 
de pensamento, tendo por base o funcionalismo-positivismo, cujos 
fundamentos permeavam os currículos escolares do ensino fundamental 
ao superior. Nestes, os conteúdos eram “massudos” e estanques. Os 
fenômenos geográficos – físicos e humanos eram vistos separadamente, 
conforme suas leis, de forma descritiva, não havendo discussão sobre as 
suas relações, contradições e transformações socioespaciais.

No ensino secundário e universitário, sob os governos militares, 
a educação ganhou um sentido tecnicista, com vistas a suprir o País de 
recursos humanos capazes de promover o seu crescimento, com alto grau 
de eficiência, racionalidade e produtividade, conforme os fundamentos do 
neopositivismo ou positivismo lógico. Essa corrente embasou a Geografia 
Quantitativa e Teorética, que se originou da hegemonia do capitalismo 
americano e se difundiu no ensino universitário, nas décadas de 60/70, 
rompendo com a visão funcionalista-positivista. 

Contudo, eu já não comungava com esse ideário pelas leituras 
que fazia e visão crítica que eu tinha do meu país e do mundo. Ademais, 
durante os cursos de mestrado e doutorado pude me aprofundar em outras 
abordagens teóricas, encontrando no pensamento dialético-marxista os 
fundamentos necessários para uma análise crítica da realidade e, assim, me 
alinhar às abordagens de geógrafos brasileiros seguidores dessa corrente. 
Nesse sentido, optei por trabalhar na linha da chamada Geografia Crítica, 
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entendendo-a como uma Ciência Social, com diferentes abordagens, mas 
com foco nas relações sociedade-natureza e no poder transformador do 
homem frente à realidade vivida.  Assim, desde a influência mais direta 
da Escola Francesa no Brasil, a Geografia que aprendi e ensinei possui em 
seu arcabouço um conjunto de categorias e conceitos que vão expressar 
diferentes concepções teórico-metodológicas, conforme contexto 
histórico em que surgiram e se difundiram no meio acadêmico.

Trajetória profissional

Ingressei como docente da UFMT, Câmpus Cuiabá, em 1976. 
Antes, atuei como professora em escolas municipais e estaduais, no ensino 
fundamental e médio na cidade de Três Lagoas, MS. Posteriormente, 
ocupei cargos de direção na Secretaria de Estado de Educação e Cultura 
de Mato Grosso e como professora no ensino médio, em algumas escolas 
estaduais em Cuiabá, MT. 

Na UFMT, fiz parte do corpo docente do Departamento 
de Geografia, de 1976 até 1998, sendo os últimos três anos como 
substituta, onde ministrei diversas disciplinas da área humana para 
alunos da Licenciatura e Bacharelado. Também ministrei a disciplina 
Geografia Econômica e da População, no Curso de Economia. Na 
área administrativa, exerci as funções de sub-chefia do Departamento 
de Geografia, no período de 01/09/1983 a 01/09/1985, sendo chefe 
a Professora Odilza Baptista Queiroz; e da Coordenação do Programa 
de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (CPPG/
ICHS/UFMT), em 1994/95, sob a direção da Profa. Dra. Lúcia Helena 
Gaeta Aleixo.  Além dessas funções, fui designada por Portarias da Reitoria 
para compor o colegiado de curso da Geografia, diversas comissões de 
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estudos, bancas examinadoras para concurso público de professores, para 
exames de qualificação para o mestrado e de defesa de dissertação, por 
professores colegas do Departamento; e convidada também para bancas 
de mestrado e de doutorado em outras Instituições do país. As atividades 
de extensão complementavam as atividades de ensino e faziam parte do 
calendário acadêmico do curso. As atividades de pesquisa foram inseridas 
após os cursos de pós-graduação stricto sensu.

Após minha aposentadoria, participei também, por três anos, 
como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
como orientadora. Em seguida, fui convidada pela Professora Luzia 
Guimarães, para coordenar o Curso de Turismo, recém-implantado no 
antigo Centro Universitário Cândido Rondon. Nesta IES, atuei por mais 
14 anos em diversas funções, estando por mais tempo na Coordenação 
de Pós-Graduação. Como já relatado, diversas correntes de pensamento 
influenciaram no método de ensino da Geografia, conforme herança das 
concepções das Escolas Alemã, Francesa, Anglo-Saxônica e das abordagens 
marxistas, com as quais mais me identifiquei. 

Principais contribuições para o desenvolvimento da 
Geografia em Mato Grosso

Acredito que todas as atividades que exerci - nas áreas de ensino, 
pesquisa, extensão e nas áreas administrativas - foram relevantes para a 
Geografia como Ciência, assim como para o desenvolvimento de Mato 
Grosso, que pôde contar em seus quadros de pessoal com profissionais 
preparados para atuar na rede pública de ensino e em áreas de gestão de 
órgãos públicos e privados. Muitas atividades foram desenvolvidas em 
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conjunto com outros colegas e alunos, que tiveram mérito, igualmente, 
nos objetivos alcançados. 

Dentre os trabalhos mais relevantes, cito a minha participação na 
implantação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMT, no 
projeto CAPES/COFECUB - desenvolvido em convênio UFMT/CAPES 
e o Laboratório COSTEL da Faculdade de Rennes/França (1995/1998) 
-e na implantação da Revista Mato-Grossense de Geografia, em 1996/1997, 
todos coordenados pela Profa. Dra. Gilda Maitelli. Destaco ainda a minha 
participação como uma das editoras e membro do Conselho Editorial dos 
primeiros volumes dessa Revista e também orientações a vários alunos em 
projetos de iniciação científica, participantes, como bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/UFMT 
(1995/1998), assim como em dissertações de mestrado.

Pesquisas relevantes desenvolvidas

No NUPGEO, núcleo de pesquisa criado em 2002 para fomentar 
a pesquisa entre professores e discentes do Departamento de Geografia e 
dar sustentação ao futuro Programa de Pós-Graduação, com a produção de 
pesquisas e publicações, desenvolvi o projeto de pesquisa “As formas sociais 
da terra em Mato Grosso: características do uso e ocupação da terra na região 
Norte do Estado”, integrante do Programa “Ecossistemas e Organização 
do Espaço na Amazônia Mato-Grossense”, dentro do projeto CAPES/
COFECUB (1995/1998), sob a liderança da Profa. Gilda Maitelli.

Nesta pesquisa, contei com a participação dos seguintes alunos 
bolsistas do PIBIC/CNPq/UFMT: Claudirene Ribeiro (1995/97), 
Lisanil Patrocínio Pereira (1995/97), Diná Vicente da Silva (1996/97), 
Alexandre Wendpap (1997/98), Cristian Antônio José de Campos 
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(1997/98) e Walmir Oiamoré da Silva (1997/98). Este projeto teve como 
produto a publicação dos seguintes artigos: 

- “O Processo de ocupação na Amazônia Mato-Grossense – 
exemplo de dois municípios da Bacia do Médio Teles Pires: Sinop 
e Lucas do Rio Verde”, Revista Mato-Grossense de Geografia, ano 
03/04, out, 1998/1999; 

- Colonization agricole et puplement em Amazonie matogrossense. 
Collection Espace et Territoires, France: Presses Universitaires, 
p. 65-88, 2002;

 E, em co-participação com HUBERT-MOY: 

- Schéma de mise en valeur des terres dans le cerrado: étude par 
t´lédétection du munícipe de Sorriso (Mato Grosso, Brésil). 
Collection Espace et Territoires, France: Presses Universitaires, p. 
123-132, 2002. 

Além dessa pesquisa, cito a que embasou a minha tese de doutorado, 
sobre a questão agrária em Mato Grosso, a qual deu origem aos artigos: 

- “O processo histórico de acesso à Terra em Mato Grosso”, Revista 
Geosul (UFSC), Florianópolis, v. 14, p. 13-35, 1999;

- “Terra, Poder e Corrupção: A política Fundiária em Mato 
Grosso-1970/1990”. Revista Mato-Grossense de Geografia, Cuiabá-
MT, v. 02, p. 07-45, 1997; 

- e ao livro: “Terra e Poder em Mato Grosso - política e mecanismos de 
burla / 1892 – 1992”. 1ª ed. Cuiabá - MT: Entrelinhas; EdUFMT, 
2007. v. 01. 310 p.
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Outras publicações

Além das publicações já citadas, também considero bastante 
significativas, pela contribuição dada ao conhecimento geográfico do 
território mato-grossense, a organização das publicações em coparticipação 
com a Profa. Dra. Tereza Cristina Souza Higa e com a colaboração 
da Profa. Dra. Gilda Tomasini Maitelli: -“Geografia de Mato Grosso: 
Território-Sociedade-Ambiente”, em 2005“; e “Geografia de Mato Grosso: 
seleção de conteúdo para o Concurso Público do Governo de Mato Grosso”, 
em 2009, ambos editados e publicados pela Entrelinhas, uma editora com 
sede em Cuiabá, que tem primado pela publicação de estudos regionais 
no Estado. Ressalto que estas publicações foram atualizadas nos anos 
de 2015/2016, sendo a segunda edição lançada em 2017. Os referidos 
livros trazem artigos publicados individualmente pelas organizadoras e 
colaboradora e por vários professores da UFMT e convidados de outras 
instituições do País.  

Obs.: Esse relato resume a trajetória que empreendi durante a minha 
formação profissional, a qual foi sendo construída ao longo das minhas 
passagens pelo ensino formal – do básico ao pós-superior – como “estudante-
trabalhador” e com o apoio incondicional da minha família e de todos os 
meus mestres, dos quais guardo gratas lembranças e muita saudade e, aos 
quais, quero expressar meus profundos agradecimentos e respeito.
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4.9 TEREZA CRISTINA CARDOSO SOUZA HIGA

Formação Acadêmica

Licenciatura Plena em Geografia- Curso realizado na Universidade 
Federal do Piauí - UFPI, na cidade de Teresina, iniciado em março de 
1975 e concluído em julho de 1978. 

O Curso de graduação, desde os primeiros semestres, representou 
um marco divisor na minha trajetória pessoal: abriu horizontes, novas 
perspectivas de trabalho e a possibilidade concreta de mudar de vida, 
substituindo o trabalho mais pesado e mecânico, até então realizado, pelo 
mais reflexivo, embasado em conhecimentos e discussões da academia.

Curso de Pós-graduação Lato Sensu

Especialização em “Biologia do Cerrado”. Curso realizado na 
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, Departamento de 
Biologia, na cidade de Cuiabá. O curso foi iniciado em março de 1980 e 
concluído em fevereiro de 1981. Como trabalho final para obtenção do 



167

título de especialista, foi apresentada a monografia intitulada “Ocupação 
do cerrado e suas implicações ecológicas”.

Foi um curso realizado fora da minha área básica de formação, 
tendo, portanto, favorecido a interdisciplinaridade, a partir da busca por 
elos de relação entre a Geografia e a Biologia. 

Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu

Mestrado em Geografia, na área de concentração em “Organização 
do Espaço”. Curso realizado na Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita - UNESP, Câmpus de Rio Claro – São Paulo, iniciado em 
março de 1984 e concluído em agosto de 1987. A dissertação apresentada 
para obtenção do título de mestre foi intitulada “Aspectos da Organização 
do Espaço em um trecho do pantanal de Poconé – Mato Grosso”, defendida 
em 26 de agosto de 1987. Título obtido: Mestre em Geografia. 

O curso de mestrado constituiu-se em oportunidade de 
aprofundar as discussões teóricas e metodológicas da Geografia, a partir 
das várias disciplinas cursadas, seminários realizados e, sobretudo, pela 
elaboração da dissertação.

Curso de Doutorado

Doutorado em Geografia, área de concentração em “Geografia 
Física”. Curso realizado na Universidade de São Paulo – USP, na cidade 
de São Paulo, iniciado em março de 1997 e concluído em junho de 2001. 
A tese de doutoramento apresentada foi intitulada “Análise ambiental em 
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unidades de paisagens na Amazônia Mato-grossense: a importância do fator 
regional na condução do processo”. Título obtido: Doutor em Ciências. 

O curso de doutorado não só oportunizou maiores reflexões teóricas, 
como também proporcionou maior confiança para, posteriormente, 
investir em novas pesquisas, produzir material bibliográfico, como livros, 
capítulos de livros e artigos, e conduzir orientações acadêmicas para 
novos profissionais.

Atividades complementares da graduação

Durante o curso de graduação houve a possibilidade de 
participação em várias atividades extracurso, as quais contribuíram para a 
ampliação da base de conhecimentos e oportunizaram novas experiências.

A participação nestas atividades era estimulada pela Coordenação 
do curso de Geografia como forma de ampliar a formação dos 
estudantes, capacitando-os melhor para a vida profissional, não só 
como licenciados, mas também para o exercício de funções técnicas no 
planejamento e na pesquisa.

Assim, houve a possibilidade de participação em cursos de 
extensão, seminários, estágios e a iniciação em pesquisa. Enfim, havia 
o estímulo constante para a realização de atividades extracurso que 
tinham o caráter de complementar à formação discente. Dentre as 
atividades realizadas, destaco o curso de extensão intitulado “Introdução 
à Arqueologia Brasileira”.

O curso foi oferecido pela Universidade Federal do Piauí - UFPI, 
em convênio com a Universidade de São Paulo – USP, tendo como área 
central de atuação os sítios arqueológicos do município de São Raimundo 
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Nonato - PI, considerados os mais antigos do continente Sul-americano e 
uma das maiores concentrações de pinturas rupestres do mundo. O curso 
foi realizado em 1976, totalizando 180 horas aula.

Atividades na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Contratos de trabalho com a Universidade Federal de Mato Grosso

Contrato inicial como professora horista do Departamento de 
Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso – Câmpus de Cuiabá, 
no período de março a julho de 1979. 

Contrato como Professora Auxiliar de Ensino

Assinatura de novo contrato comoprofessora Auxiliar de Ensino 
em regime de trabalho de 20 horas semanais, com tempo determinado 
por dois anos, de 1º de agosto de 1980 a 31 de julho de 1982, conforme 
consta na Portaria GR 774/80 de 3 de setembro de 1980. 

Contrato renovado como Professora auxiliar de Ensino

Recontratada como professora Auxiliar de Ensino em regime de 
trabalho de 20 horas semanais – com tempo determinado por dois anos, 
de 1º de agosto de 1982 a 31 de julho de 1984, conforme consta na 
Proposta nº 207/82/SRA de 4 de agosto de 1982. 
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Inserção no Plano de Carreira

A partir de 01/09/1982 houve a inclusão no quadro permanente 
de professores da UFMT, o que foi possibilitado pela Resolução 002/82/
CPPD, de 5 de novembro de 1982, a qual, permitiu o enquadramento 
dos professores auxiliares de ensino no primeiro nível do plano de carreira 
da Classe de Assistente. 

A opção por trabalhar na Universidade, integrando o corpo 
docente da instituição, foi um passo decisivo para consolidar as mudanças 
na trajetória pessoal, iniciadas no curso de graduação. Gradativamente, os 
cursos de pós-graduação realizados, Lato sensu e Stricto sensu, o convívio 
com colegas mais experientes, a realização de pesquisas e a prática de sala 
de aula possibilitaram o trilhar na linha da produção do conhecimento e 
da troca contínua de experiências com colegas professores e estudantes.  

Progressão Funcional 

Professor Assistente 

Professora Assistente, nível I – Enquadradana classe de Professor 
Assistente I, a partir de 01/09/1982.

Professora Assistente, nível II – Promovida em 01/09/1984. 
Resolução 32/84/CPPD, de 29/08/1984. 

Professora Assistente nível III - Promovida em 01/09/1986. 
Resolução 62/86/CPPD, de 29/08/1984. 

Professora Assistente nível IV - Promovida em 01/09/1987. 
Resolução 71/87/CPPD, de 10/09/1984. Para esta promoção, 
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antecipada em um ano, foi levado em consideração a conclusão do 
curso de mestrado. 

A partir de 13/05/1992, fez-se a opção pelo regime de trabalho 
em 40 horas, com dedicação exclusiva – DE, conforme Portaria GR nº 
766 de 29/05/1992.

Professor Adjunto

Professor adjunto I e II – Em razão da apresentação e defesa de 
Memorial, houve a promoção para a classe de professor adjunto, a qual, 
prioritariamente, tinha como pré-requisito a apresentação de título de 
doutor. Como a última promoção havia ocorrido em 1987, foi possível 
progredir em dois níveis, passando para adjunto II, conforme Portaria 
GR 714/93 de 13/10/1993. 

Professor adjunto III – Promovida em 22/11/1993. Portaria GR 
349/1994, de 13/06/1994.

Professor adjunto IV– Após alguns anos sem solicitar a progressão 
funcional, houve a promoção para professor adjunto IV, com efeitos 
legais a partir de 30/12/2003, conforme portaria 464/SGP/2011. 

Professor Associado

Professor Associado I – Promovida de acordo com a Portaria 821/
SGP/2011 de 22/09/2011, com efeitos legais a partir de 01/05/2006. 

Professor Associado II – Promovida de acordo com a Portaria 
1121/SGP/2011 de 08/12/2011, com efeitos legais a partir 
de 01/05/2008. 
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Professor Associado III -Promovida de acordo com a Portaria 
179/SGP/2012 de 21/03/2012, com efeitos legais a partir 
de 01/05/2010. 

Professor Associado IV- Promovida de acordo com a Portaria 22/
SGP/2013 de 15/02/2013, com efeitos legais a partir de 01/05/2012. 

Professor titular

Professora titular a partir de abril de 2017, tendo feito a defesa 
pública do memorial, em 11/04/2017.

Atividades desenvolvidas

Disciplinas ministradas

Ao longo de mais de 35 anos de trabalho na universidade, 
especificamente no Departamento de Geografia, teve-se a oportunidade 
de trabalhar 18 diferentes disciplinas nos cursos de graduação de 
Licenciatura em Geografia e de Bacharelado em Geografia. Nos últimos 
anos, trabalhamos com maior frequência as disciplinas da área de 
Geografia Regional. Esta maior concentração na área regional é resultado 
da realização dos cursos de mestrado e doutorado e desenvolvimento de 
pesquisas, sobretudo no âmbito da pós-graduação.   

Orientações na graduação

As orientações de iniciação à pesquisa proporcionam, quase 
sempre, o primeiro contato de muitos estudantes com a pesquisa. Trata-
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se de uma importante atividade da graduação que tem preparado e 
estimulado muitos estudantes para outras etapas da vida acadêmica e 
profissional, tanto, que muitos, a partir desta experiência, dão sequência 
aos de estudos de mestrado e doutorado. Muitos têm optado por seguir 
a carreira do magistério superior. Ao longo dos anos de dedicação ao 
magistério na UFMT, teve-se a oportunidade de orientar mais de 30 
estudantes de graduação, envolvendo, estagiários, bolsistas do Programa 
Institucional de Iniciação Científica - PIBIC, Voluntários de Iniciação 
Científica – VIC e, sobretudo, alunos na fase de elaboração de seus 
trabalhos de conclusão de curso.

Orientações de mestrado e doutorado e estágio pós-doutoral

Os cursos de mestrado e doutorado, no âmbito da Universidade 
Federal de Mato Grosso, representam um passo singular na vida 
institucional, pois se trata de uma universidade nova e distante dos 
grandes centros que conseguiu, com a dedicação e persistência de 
seus professores, implantar programas de pós-graduação stricto sensu, 
ampliando, significativamente, as oportunidades de capacitação de 
estudantes de Mato Grosso, de outros estados e de outros países, via 
convênios internacionais.

Vistas sob este ângulo, as orientações vão além de uma simples 
e rotineira atividade acadêmica, pois tornam o professor partícipe de 
um momento especial de ampliação e fortalecimento da instituição. Por 
outro lado, é gratificante poder contribuir com a formação de novos 
profissionais, especialmente no campo da pesquisa. 

Nossa atuação na orientação de estudantes de cursos stricto 
sensu começou em 2003, com a efetiva implantação do Programa de 
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pós-graduação em Geografia, com o curso de Mestrado. Esta atuação 
foi ampliada em 2010, quando nos credenciamos no Programa de Pós-
graduação em História, que oferece os cursos de Mestrado e Doutorado.

Ao todo, tivemos a oportunidade de orientar 14 estudantes de 
mestrado e dois estudantes de doutorado, sendo um na condição de 
coorientação, junto ao Programa de Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. No momento, iniciamos a orientação de mais uma 
estudante do Programa de Pós-graduação em História da UFMT. Destaca-
se a orientação de um estágio pós-doutoral.

Participação em bancas de mestrado e doutorado

Houve, no total, a participação em 39 bancas de mestrado e 
doutorado, tanto no âmbito da UFMT, em diversos Programas, como 
em outras Universidades. As bancas são oportunidades especiais que 
envolvem não só a avaliação do estudante, mas, também, a avaliação 
do próprio curso, propiciando oportunidade para contínuos ajustes. 
Ao mesmo tempo, são ocasiões de troca e aprendizagem com os pares 
integrantes da banca e com os avaliados. 

A partir de 2003, quando se iniciou as atividades na pós-
graduação, houve, no total, a participação em 32 bancas de mestrado e 9 
de doutorado, tanto no âmbito da UFMT, como em outras Universidades. 
Dentre as bancas de doutorado, destaca-se a participação em uma de 
revalidação de título obtido em História em uma universidade espanhola. 
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Projetos de pesquisa

Após a realização do curso de Mestrado e, sobretudo, após a 
conclusão do curso de doutorado, teve-se maior atuação em projetos 
de pesquisa, tanto na condição de proponente coordenadora, como 
participante de projetos de outros colegas. Os projetos de pesquisa 
permitiram o aprofundamento do conhecimento sobre a realidade 
investigada, deram sustentação às publicações produzidas e conduziram a 
maior parte das orientações dos trabalhos de pós-graduação stricto sensu. 
Assim, tanto as publicações como as dissertações e teses produzidas têm 
como temática básica os estudos regionais, com destaque para aqueles 
voltados para as questões socioeconômicas de Mato Grosso, da área 
fronteiriça e da América do Sul. Na sequência, se encontram listados os 
projetos que desenvolvemos na Instituição. 

Projetos desenvolvidos como coordenadora e participante

“Pressão antrópica e capacidade de suporte ocupacional em unidades de 
paisagens”.(Coordenadora). Universidade Federal de Mato Grosso. ICHS. 
Departamento de Geografia. (Financiamento da FAPEMAT) 1999-2001. 

“Gente do pantanal; Registro de sua história e cultura”. (Participante) 
Universidade Federal de Mato Grosso. ICHS. Departamento de História. 
(Financiada pelo Ministério da Integração Nacional) 2002.

“Estrutura sócio-produtiva e diferenciação territorial na área do 
complexo Pantanal-Chaco sul-americano: Relações sociedade natureza na 
produção do espaço regional. / Estrutura e Dinâmica Populacional Na Área do 
Pantanal-Chaco - Brasil – Bolívia” - (Coordenadora). Universidade Federal 
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de Mato Grosso. ICHS. Departamento de Geografia - (Financiamento 
do CNPq) 2002-2005. 

“Sistema Agropecuário Sul-Americano: Mato Grosso e as possibilidades 
de inserção regional”.(Coordenadora). Universidade Federal de Mato 
Grosso. ICHS. Departamento de Geografia.  2002-2005.

“Identificação da população atingida pela barragem de Manso”. 
ICHS. (Proposta coletiva) (Coordenadora da fase inicial do projeto). 
(Financiada por Furnas Centrais Elétricas S.A)2004.

“Corredor de Integração Cuiabá - Portos do Sul do Peru e Norte 
do Chile: Análise ocupacional e perspectivas de desenvolvimento intra e 
inter-regional”.(Coordenadora). Universidade Federal de Mato Grosso. 
Departamento de Geografia.2005-2008.

“Pré-amazônia mato-grossense: A crise do agronegócio e os novos 
modelos produtivos”.(Coordenadora).Universidade Federal de Mato 
Grosso / Universidade Federal do Rio de Janeiro / CNPq. Departamento 
de Geografia. (Financiamento do CNPq)   2007 – 2009. 

“Área fronteiriça de Mato Grosso e Bolívia: o papel dos arranjos 
produtivos e das relações socioeconômicas no desenvolvimento local.” 
(Coordenadora).Universidade Federal de Mato Grosso. ICHS. 
Departamento de Geografia.  2008-2010.

“Rede Urbana do Brasil – Rede urbana de Mato Grosso”. Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; Fundação UNISELVA; 
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Universidade Federal de Mato Grosso. Departamento de Geografia. 
(Pesquisa financiada pelo IPEA) 2008-2009.

“Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Viagens e governo 
na capitania de Mato Grosso (1771-1791)”. Universidade Federal de Mato 
Grosso. Departamento de História. (Pesquisa Financiada pela Fundação 
Odebrecht) 2012-2014.

“MERCOSUL e regiões de fronteira”.(Coordenadora).Fundação 
de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso 
- (UNISELVA) / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 
UFMT, Departamento de Geografia.  2013-2016. 

“Impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais do avanço 
da agricultura moderna no Norte Araguaia mato-grossense”.(Participante)
Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos – NERU / IGHD. Universidade 
Federal de Mato Grosso. (Pesquisa financiada pela FAPEMAT) 2016.

Trabalhos Publicados

Os trabalhos publicados, na forma de livros, capítulos de livros e 
artigos, constituem-se em resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo 
de nossa trajetória na Universidade Federal de Mato Grosso. Dentre as 
temáticas abordadas destacam-se aquelas relacionadas aos regionais sul-
americanos, áreas fronteiriças e socioeconomia mato-grossense. Mais 
recentemente, a Cartografia Histórica passou a ser tema de pesquisa e 
análise, o que já foi incorporado às últimas publicações. Na sequência, são 
indicados os trabalhos publicados na forma de capítulos de livro, livros e 
organização de livros, artigos em periódicos, e publicações Institucionais.
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Capítulos de livros

SOUZA-HIGA Tereza C. C. O papel das políticas regionais na produção do 
espaço da área amazônica de Mato Grosso – Brasil: processos e Reflexos. In: 
LUZÓN, José Luis; SPINOLA, Noelio Dantaslé, (orgs.). Desarrollo Regional. 
Universidad de Barcelona  / Xarxa Temática Medamérica. Barcelona – ISBN: 
84-607-3455-2. España. 2001. 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Cotidiano e Modernidade. In: SOUZA-HIGA, 
Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato Grosso: Território, 
sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. (ISBN 85-87226-34-7). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Processo de ocupação e formação territorial. 
SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato 
Grosso: Território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. (ISBN 
85-87226-34-7). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. Dinâmica Populacional. In: 
SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato 
Grosso: Território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. (ISBN 
85-87226-34-7).

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. A reordenação do território. In SOUZA-HIGA, 
Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (org.). Geografia de Mato Grosso: Território, 
sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. (ISBN 85-87226-34-7).

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Diversidade territorial na área fronteiriça de Mato 
Grosso e Bolívia. In: SOUZA-HIGA, Tereza C. C. (org.). Estudos Regionais 
Sul-americanos: Sociocultura, economia e dinâmica territorial na área central 
do continente. Editora da Universidade Federal de Mato Grosso – EdUFMT. 
2008. (ISBN 978-85-327-0286-9). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. ; ALVES, Flávio Antônio Lúcio. Análise 
comparativa entre sistemas produtivos rurais do oeste mato-grossense e leste 
boliviano. In: SOUZA-HIGA, Tereza C. C. (orgs.). Estudos Regionais Sul-
americanos: Sociocultura, economia e dinâmica territorial na área central do 
continente. Editora da Universidade Federal de Mato Grosso – EdUFMT. 
2008. (ISBN 978-85-327-0286-9). 
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SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Geopolítica de Mato Grosso: Cotidiano e 
Modernidade. In: SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). 
Geografia de Mato Grosso: Seleção de Conteúdos para Concurso Público do 
Governo de Mato Grosso - 2009. 1ª ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2009.  (ISBN 
978-85-87226-93-8). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Ocupação do território: Processo de Ocupação 
e Formação Territorial. In: SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. 
(orgs.). Geografia de Mato Grosso: Seleção de Conteúdos para concurso Público 
do Governo de Mato Grosso - 2009. 1ª ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2009. (ISBN 
978-85-87226-93-8). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.Aspectos Político-administrativos: A Reordenação 
do Território. In: Souza-Higa, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (org.). Geografia 
de Mato Grosso: Seleção de Conteúdos para concurso Público do Governo de Mato 
Grosso 2009. 1ª ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2009. (ISBN 978-85-87226-93-8). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. Dinâmica urbana regional. 
In: Souza-Higa, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato 
Grosso: Seleção de Conteúdos para concurso Público do Governo de Mato 
Grosso 2009. 1ª ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2009. (ISBN 978-85-87226-93-8). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.;OLIVEIRA, T. C. M.; PAIXAO, R. O.; MOURA, 
R.; CARDOSO, N. A. Cidades de fronteiras e rede urbana. In: Rafael Henrique 
Moraes Pereira; Bernardo Alves Furtado. (orgs.). Dinâmica urbano-regional: rede 
urbana e suas interfaces. Brasília: Editora do IPEA, 2011, v. 1, p. 79-95. (ISBN 
978-85-7811-081-9). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Dinâmica urbano-regional na Amazônia. In: 
Rafael Henrique Moraes Pereira; Bernardo Alves Furtado. (org.). Dinâmica 
urbano-regional: Rede urbana e suas interfaces. Brasília: Editora do IPEA, 2011, 
p. 109-117. (ISBN 978-85-7811-081-9). 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; ROMANCINI, S. R.; NUNES, M. A. Mato 
Grosso: Dinâmica urbano-regional do Estado. In: Rafael Henrique Moraes 
Pereira; Bernardo Alves Furtado. (org.). Dinâmica Urbano-regional: Rede urbana 
e suas interfaces. Brasília: Editora do IPEA, 2011, v., p. 347-370. (ISBN 978-
85-7811-081-9). 
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SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Cotidiano e Modernidade. In: SOUZA-HIGA, 
Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato Grosso: Território, 
sociedade, ambiente. 2. ed. Cuiabá: Editora Entrelinhas,  2017. (ISBN 
978-85-79921-00-1).

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Processo de ocupação e formação territorial. In: 
SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato 
Grosso: Território, sociedade, ambiente. 2. ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2017. (ISBN 
978-85-79921-00-1).

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; Moreno, Gislaene. Dinâmica Populacional. In: 
SOUZA-HIGA, Tereza C. C..; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato 
Grosso: Território, sociedade, ambiente. 2. ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2017. (ISBN 
978-85-79921-00-1).

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. A reordenação do território. In: Souza-Higa, Tereza 
C. C.; Moreno, Gislaene. (orgs.). Geografia de Mato Grosso: Território, sociedade, 
ambiente. 2. ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2017. (ISBN 978-85-79921-00-1).

Livro e organização de livros

GALETTI, L. G., SOUZA-HIGA, Tereza C. C, MARQUES, I. A., 
BARROSO, J. C., COUVEZZI, M., LEITE, M. C. S., CASTRO, S. SILVA, V. 
C., BANDUCCI JR, A., LEITE. E. F. (autores) Memória da gente pantaneira: 
sociedade, cultura e ambiente. Ministério de Integração Nacional. Brasília. 
2003. (ISBN 85-885-2322-1).

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; MORENO, Gislaene (orgs.). Geografia de Mato 
Grosso: Território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas. 2005. (ISBN 
85-87226-34-7). 

SOUZA-HIGA, TerezaC. C. (org.). Estudos Regionais Sul-americanos: 
Sociocultura, economia e dinâmica territorial na área central do continente. 
Editora da Universidade Federal de Mato Grosso – EdUFMT. 2008. (ISBN 
978-85-327-0286-9). 
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SOUZA-HIGA, TerezaCristina C.; MORENO, Gislaene (orgs.) Geografia de 
Mato Grosso: Seleção de Conteúdos para Concurso Público do Governo de 
Mato Grosso - 2009.  Cuiabá: Entrelinhas, 2009. (ISBN 978-85-87226-93-8). 

SOUZA-HIGA, TerezaC. C. e MORENO, Gislaene (orgs.). Geografia de 
Mato Grosso: Território, sociedade, ambiente. 2. ed. Cuiabá: Entrelinhas, 2017. 
(ISBN 978-85-79921-00-1). 

Artigos publicados em periódicos:

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Processo de Ocupação do Pantanal Mato-
grossense.  Revista Mato-grossense de Geografia.  1995. 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Políticas regionais: Produção do espaço   e 
alterações de unidades de paisagens na Amazônia mato-grossense. Revista Mato-
grossense de Geografia.Cuiabá. 2000/2001. 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; HIGA, Nilton Tocicazu.  Pantanal mato-
grossense: o papel da pecuária na produção do espaço regional. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. 2001. ISSN: 1677-0897. 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; HIGA, Nilton T. Pantanal mato-grossense:  
Aspectos fundiários e dinâmica populacional no município de Barão de 
Melgaço.  Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. vol. 60. 
2002. ISSN: 1677-0897 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. O enfoque regional na sistematização do 
conhecimento geográfico. Revista Mato-grossense de Geografia. Cuiabá. 2002/2003. 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; OLIVEIRA, A. F.; MARTINS, E. C.; TEIXEIRA, 
J. L.; LIMA, R.C.; GONÇALVES, S. V. B.; VIEIRA, Vera H. O. O processo de 
colonização no norte de Mato Grosso: efeitos regionais e territoriais. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. vol. 61. 2003. ISSN: 1677-0897. 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. A ação das Políticas Públicas na região pantaneira: 
O Prodepan. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. vol. 61. 
2003. ISSN: 1677-0897.
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SILVA, Geovany J. A. da; MAGALHÃES, Loiva; SOUZA-HIGA, Tereza C. C. 
Barra do Bugres e seus excluídos; Retratos das cidades do Brasil. Revista Mato-
grossense de Geografia. Cuiabá. EdUFMT. 2007. 

SOUZA-HIGA, Tereza C. C. Relatos, olhares e trajetórias nos estudos 
fronteiriços: Análise da mobilidade populacional na fronteira de Mato Grosso 
com a Bolívia. Revista Eletrônica Territórios e Fronteiras, v. 03, p. 341-352, 2010. 
ISSN: 1984 4029.

LIMA, Diogo M. D. F.; SOUZA-HIGA, Tereza C. C. A Geografia Regional 
sob o enfoque do método estruturalista: analisando a região do Pantanal Mato-
grossense, Brasil. Revista Geográfica de América Central. Número especial – 
EGAL 2011. Costa Rica. 2011.

SOUZA-HIGA, Tereza C. C.; ANZAI, Leny C. Considerações sobre a 
cartografia colonial do Brasil: Categorias tipológicas. Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de Mato Grosso, v. 74, p. 13-29, 2014. ISSN: 1677-0897.

Publicação Técnica Institucional

Souza-Higa, Tereza C. C.; FERREIRA, M. S. F.; TEIXEIRA, M. D. J.; Oliveira, 
J.; SILVA, E. L. L. J.; SPALATTI, L.; FERNANDES, M. A.; ARAÚJO, M. N.; 
FICAGNA, F.  Plano de Desenvolvimento Institucional. Cuiabá, UFMT, 2013. 

Souza-Higa, Tereza C. C.; OLIVEIRA, Josiane; ARAÚJO, Marli N.; SILVA, 
Edson L. L. J.; MEIRELES, L. S. Anuário Estatístico da UFMT 2013 - ano base 
2012. Cuiabá: UFMT, 2014. 

Souza-Higa, Tereza C. C.; OLIVEIRA, Josiane; ARAÚJO, Marli N.; 
SCHOENHERR, Rubiane P.; CARVALHO, Jaime O.; SILVA, Edson L. L. J.; 
QUITO, Fábio, M. Carta de Serviços ao Cidadão - UFMT, 2014, ano base 2013. 
Cuiabá: UFMT, 2014. 

Souza-Higa, Tereza C. C.; LOBATO-OLIVEIRA, Josiane; ARAÚJO, Marli N.; 
SCHOENHERR, Rubiane P.; CARVALHO, Jaime O.; SILVA, Edson L. L. 
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J.; QUITO, Fábio, M. Anuário Estatístico da UFMT 2014 - ano base 2013.
Cuiabá: UFMT, 2014. 

Souza-Higa, Tereza C. C.; LOBATO-OLIVEIRA, Josiane; ARAÚJO, Marli N.; 
SCHOENHERR, Rubiane P.; CARVALHO, Jaime O.; SILVA, Edson L. L. 
J.; QUITO, Fábio, M. Anuário Estatístico da UFMT 2015 - ano base 2014. 
Cuiabá: UFMT, 2015. 

Souza-Higa, Tereza C. C.; OLIVEIRA, Josiane; ARAÚJO, Marli N.; 
SCHOENHERR, Rubiane P.; CARVALHO, Jaime O.; SILVA, Edson L. L. 
J.; QUITO, Fábio, M. Carta de Serviços ao Cidadão 2015 - Ano base 2015. 
Cuiabá: UFMT, 2015. 

Souza-Higa, Tereza C. C.; LOBATO-OLIVEIRA, Josiane; ARAÚJO, Marli N.; 
CARVALHO, Jaime O.; SILVA, Edson L. L. J.; QUITO, Fábio, M. Anuário 
Estatístico da UFMT 2016 - ano base 2015. Cuiabá: UFMT, 2016. 

As publicações institucionais fazem parte de minha trajetória 
em setores administrativos da Instituição. São publicações relacionadas 
ao planejamento e registro e divulgação de dados da Universidade de 
ampla utilização. Fazem parte de um trabalho de equipe constituída 
por profissionais de diferentes áreas que atuam na área de planejamento 
universitário. Na sequência, se encontram listadas as publicações 
institucionais.

Publicação de trabalho técnico – relatório técnico

CHILETTO, Rita de C. O.;  LIMA, Diogo M. D. F. de; E BORGES, 
FlavyaneR.; SOUZA-HIGA, Tereza C. C.Caracterização e quadros de análise 
Comparativa da Governança metropolitana no Brasil: arranjos institucionais de 
gestão metropolitana. Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Rio de 
janeiro: IPEA, 2015. 
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O Relatório técnico indicado faz parte de um trabalho de pesquisa 
interinstitucional, do qual participaram a Universidade Federal de Mato 
Grosso, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento desta Universidade, Fundação 
UNISELVA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e a Secretaria 
de Cidades do governo do estado de Mato Grosso. 

Produção cartográfica 

Mapa da viagem de Luís de Albuquerque no Brasil - Primeiro trecho - 
Rio de Janeiro - Minas Gerais. In: AMADO, J.; ANZAI, L. C.  Luís de 
Albuquerque - viagens e governo na Capitania de Mato Grosso - 1771 -1791. São 
Paulo: Versal, 2014. 

Mapa da viagem de Luís de Albuquerque no Brasil - Segundo trecho - Minas 
Gerais – Goiás. In: AMADO, J.; ANZAI, L. C.  Luís de Albuquerque - viagens 
e governo na Capitania de Mato Grosso - 1771 -1791. São Paulo: Versal, 2014. 

Mapa da viagem de Luís de Albuquerque no Brasil - terceiro trecho - Goiás - 
Mato Grosso.In: AMADO, J.; ANZAI, L. C.  Luís de Albuquerque - viagens e 
governo na Capitania de Mato Grosso - 1771 -1791. São Paulo: Versal, 2014. 

Mapa da viagem de Luís de Albuquerque no Brasil - Quarto trecho - Mato 
Grosso.In: AMADO, J.; ANZAI, L. C.  Luís de Albuquerque - viagens e governo 
na Capitania de Mato Grosso - 1771 -1791. São Paulo: Versal, 2014. 

Mapa da viagem de Luís de Albuquerque no Brasil - Quinto trecho - Mato 
Grosso – Rondônia.In: AMADO, J.; ANZAI, L. C.  Luís de Albuquerque - viagens 
e governo na Capitania de Mato Grosso - 1771 -1791. São Paulo: Versal, 2014. 

Mapa da viagem de Luís de Albuquerque no Brasil - Sexto Trecho - Amazonas – 
Pará.In: AMADO, J.; ANZAI, L. C.  Luís de Albuquerque - viagens e governo na 
Capitania de Mato Grosso - 1771 -1791. São Paulo: Versal, 2014. 

Estes mapas contemplam todo o percurso da viagem do capitão-general Luís de 
Albuquerque em território brasileiro, a qual foi empreendida em duas etapas: 
a primeira, realizada em 1772, entre o Rio de Janeiro e Vila Bela da Santíssima 
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Trindade – MT. A segunda, em 1790, quando deixou Vila Bela da Santíssima 
Trindade e foi para Belém, tendo como destino final Lisboa. Trata-se de um 
trabalho de cartografia histórica, que envolveu, aproximadamente, um ano de 
pesquisa, sobre mapas do século XVIII e outras fontes documentais. Considero 
um importante trabalho realizado.

Gestão acadêmica – cargos administrativos

No transcorrer da vida universitária, assumimos algumas 
funções administrativas as quais foram de grande importância para o 
conhecimento sobre a forma de funcionamento da Universidade e suas 
vinculações com outros organismos da administração federal. As funções 
assumidas se encontram listadas abaixo:

Pró-Reitoria

Pró-reitora de Planejamento – PROPLAN / UFMT, no período de 17/04/2007 
a 28/10/2008, conforme portarias GR nº 219 de 17/04/2007 e nº1410, 
de 17/10/2008. 

Direção de Instituto

Diretora do Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS / UFMT, no 
período de 05/03/2003 a 16/04/2008, conforme portarias GR nº084/2003; 
318/2003 e 070/2005. 

Diretora do Instituto de Geografia, História e Documentação – IGHD/
UFMT, no período de 01/03/2016 – até a presente data, conforme portaria 
GR nº 238/2016. 
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Coordenações

Coordenadora de Extensão da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e 
Estudantis – UFMT, no período de 01/01/1993 a 23/08/1993; conforme 
Portarias PROAD Nº 216/93 e Nº 749/93. 

Coordenadora de Pós-graduação do Instituto de Ciências humanas e 
Sociais no período de 01/08/2002 a 05/03/2003, conforme portarias 
PROAD nº 1341/2002.

Coordenadora de Políticas e Desenvolvimento Institucional – CPDI / 
PROPLAN, no período de 31/10/2008 a 28/02/2016, de acordo com as 
portarias GR nº 1552/2008 e 983/2012

A direção do Instituto, inicialmente o Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais – ICHS e atualmente o Instituto de Geografia, 
História e Documentação – IGHD, propiciaram o conhecimento da 
estrutura e mecanismos dos fluxos internos da Universidade e as relações 
intercursos no âmbito do próprio Instituto. A direção do Instituto, por 
trabalhar mais próxima dos professores e alunos tem a possibilidade de 
melhor intermediar suas reivindicações e anseios junto à administração 
superior da Universidade.

Já no cargo de pró-reitora de Planejamento - PROPLAN e 
de Coordenadora de Políticas e Desenvolvimento Institucional – 
CPDI / PROPLAN, o trabalho desenvolveu-se em outro patamar da 
administração, caracterizado pela articulação constante, envolvendo as 
unidades internas da universidade e os setores externos com os quais 
a Universidade se vincula, especialmente, o Ministério de Educação. 
Destaca-se a relação com o Tribunal de Contas da União, o Governo do 
Estado, entre outros órgãos.
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Participação nos conselhos superiores universitários

Membro do Conselho Universitário – CONSUNI, da Universidade Federal de 
Mato Grosso - UFMT, durante os seguintes períodos: entre março de 2003 e abril 
de 2007, como diretora do Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS; 
entre abril de 2007 e outubro de 2008, como Pró-reitora de Planejamento; Entre 
março de 2016 até a presente data como Diretora do Instituto de Geografia, 
História e documentação. Os diretores de Institutos, assim como pró-reitores, 
são membros natos do CONSUNI.

Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da 
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, durante o período em que foi 
Pró-reitora de Planejamento / UFMT, entre abril de 2007 a outubro de 2008. 
Os pró-reitores são membros natos do CONSEPE. 

Membro suplente do Conselho Diretor da Universidade Federal de Mato Grosso 
– UFMT, a partir de 30 de setembro de 2016, até a presente data, conforme 
portaria nº 864 de 12 de agosto de 2016 do Ministério da Educação – MEC. 

A participação nos Conselhos Superiores da Universidade 
consiste em atividade de grande responsabilidade, pois além de se ter a 
representação de um segmento da Universidade, se tem a atribuição de 
decisão sobre questões específicas da academia, no caso do CONSEPE e 
da administração no caso do CONSUNI e do Conselho Diretor. Além 
do mais, são Conselhos que permitem conhecer a complexidade dos 
fluxos acadêmicos e administrativos da Instituição, bem como a legislação 
que lhes rege. 
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Participação em comissões técnicas administrativas

Membro suplente da Comissão de Ética Profissional da Universidade Federal 
de Mato Grosso, no período de 04/08/2006 de acordo com a Resolução 
CONSUNI nº16 de 04/08/2006. 

Membro e coordenadora da Comissão de Avaliação Institucional para 
acompanhar o processo de recredenciamento da UFMT junto ao INEP, de 
acordo com Portaria GR nº 327/2009. 

Membro do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação UNISELVA, como 
representante da reitoria, no período de 20/06/2007 a 19/06,2011, conforme 
consta nas portarias GR nº 373/2007 e 646/2009. 

Membro suplente da Comissão de Ética da Universidade Federal de Mato 
Grosso, pelo período de 1 ano, conforme Portaria GR nº 522/2010.

Membro e coordenadora da Comissão de Auditoria de dados Internos da 
UFMT, de acordo com Portaria GR nº 277/2011. 

Membro, Assistente Técnica nos Autos da Ação Cível Originária nº 714, que 
questiona a localização do acidente geográfico indicado na “Convenção de 
limites entre os Estados de Mato Grosso e Pará”, no período de 15/04/2011 a 
15/04/2012, conforme consta na portaria GR nº 358/2011, de 15/04/2011. 

Membro do Grupo de Trabalho para planejar e coordenar a execução da Lei 
de Acesso à Informação Pública, no âmbito da Universidade Federal de Mato 
Grosso, no período de 16/03/2012 a 16/05/2012, de acordo com a portaria 
GR nº 250/2012. 

Foram inúmeras as comissões trabalhadas ao longo dos anos de 
serviço na Instituição, dentre as quais destacamos as sete acima listadas. 
As comissões, embora representem uma responsabilidade a mais no 
cotidiano do professor, são muito importantes por permitirem conhecer 
facetas específicas da vida acadêmica ou administrativa, ou ainda 
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estabelecer pontes com setores externos dentro da área de pesquisa e 
experiência do professor. 

Dentre as comissões apontadas destacamos, em razão do 
aprendizado propiciado, a participação no Conselho Curador da 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de 
Mato Grosso - Fundação UNISELVA; a participação e coordenadoria da 
Comissão de Auditoria de dados Internos da UFMT e a atuação, junto 
à Procuradoria Geral do Estado,como Assistente Técnica nos Autos da 
Ação Cível Originária nº 714, que questiona a localização do acidente 
geográfico indicado na “Convenção de limites entre os Estados de Mato 
Grosso e Pará”.
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4.10 NEUROZITO FIGUEIREDO BARBOSA

Nasci em Alto Paraguai, MT. Sou graduado e especialista em 
Geografia; e mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. 
Graduei-me na Universidade Federal de Mato Grosso – um eldorado 
no cerrado. Escolhi o curso de Geografia motivado em trabalhar com 
“questões ambientais”. 

Em 1970, por ocasião da entrega da Universidade Federal de 
Mato Grosso aos mato-grossenses destas plagas, Pedro Pedrossian, o então 
governador do Estado, num bonito discurso, falou em alto e bom som: 
“Tenho a esperança de que vocês construirão o futuro do Brasil”. Naquele 
momento, ficou a impressão de que sua fala estava carregada de ufanismo. 
Na verdade, todos pensavam que a UFMT iria primeiramente participar 
da construção do futuro de Mato Grosso. Construir o Brasil ficaria 
para depois, quando, já estruturada e com a oferta de diversos cursos à 
população, oportunizaria a aquisição de novos conhecimentos teóricos 
e de novas tecnologias. Contudo, penso que nem de longe Pedrossian 
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imaginava que logo a sua frase iria se tornar uma expressiva realidade. Com 
efeito, em pouco tempo, jovens de outros municípios de Mato Grosso e 
de outros estados do Brasil afluiram para Cuiabá à procura de um curso 
superior. A partir de então, o Câmpus dessa Instituição de Ensino Superior, 
passou a ter participação efetiva no processo de inserção deste estado na 
rota do capital. Hoje, o seu papel está consolidado, especialmente com a 
implantação de novos Câmpus e com a elaboração e desenvolvimento de 
projetos que visam a exploração dos seus recursos, a preservação dos seus 
ambientes naturais e a conservação da sua biodiversidade, consequência 
da concretização de programas de capacitação docente.

A geografia das “questões ambientais”

Na época em que Pedrossian entregou a UFMT ao povo cuiabano, 
eu estava tocando e cantando na boate Sayonara. Pela demora em tomar 
a decisão de entrar logo para uma faculdade, eu até já pensava que estava 
mesmo condenado a viver da música. Não que eu pensasse que tocar e 
cantar eram coisas ruins. Ao contrário, o tempo mostrou que a música 
salvou a minha vida. É que a situação de não estudante, realmente, me 
incomodava muito.

Em 1972, fiz o teste vestibular para o Curso de Letras e, não mais 
que de repente, lá estava eu como um novo aluno da UFMT. Mas, com o 
andar da carruagem, parecia que eu não estava feliz. Tanto que durante o 
primeiro semestre, num daqueles taciturnos e sombrios dias do outono, 
achando que o curso que fazia não era exatamente o que eu queria, passei 
a vasculhar os murais do Centro de Ciências Sociais para descobrir algo 
novo, alguma coisa que viesse de encontro ao meu projeto acadêmico. 
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Nos corredores da Geografia, vi um folder divulgando o curso, 
falando de suas características e da expectativa de trabalhos. O que é 
a Geografia, para que serve, em que áreas atua, onde trabalhar, como 
especializar-se ou capacitar-se, foram algumas das informações contidas 
naquele manual. Confesso que a possibilidade de trabalhar na área 
“ambiental” muito me agradou. Assim, não demorou quase nada e me 
transferi para o curso de Geografia, coisa que não era difícil, na época. 

Num tempo em que alunos de diversos cursos faziam o “Básico” 
juntos, um dos poucos elementos de integração que havia eram os jogos de 
futebol que se realizavam em dois ou três campinhos de pelada que havia 
dentro da grande área do Câmpus. Reuniões para estudos em grupos eram 
coisas raras, pois, apesar da boa intenção do programa, os princípios de 
cada curso eram diferentes e até conflitantes. Na verdade, poucos sabiam 
da verdadeira finalidade desse tal Básico. Mas, logo me inscrevi no Centro 
Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), que 
permitia aos alunos fazerem treinamentos em pesquisas em áreas rurais.

Então, me destaquei como aluno do Curso de Geografia e logo fui 
designado para ser monitor de diversos professores, entre eles, Cleonício 
Ramos, Josephina Paes de Barros, Suíse Monteiro Leon Bordest e Hans 
August Thoffern, um alemão que esteve por estas plagas, por conta do 
projeto CRUTAC, e que muito me ensinou no trato com técnicas de 
pesquisa ambiental. Reconheço que as nossas comunicações foram 
facilitadas porque eu já “arranhava” alguma coisa em inglês. Bem, pelo 
menos eu o entendia e me fazia entender.

Como aluno, participei também de diversos eventos em nível 
nacional e até internacional, como foi o 7º Congresso Brasileiro de 
Cartografia e o Simpósio Internacioanal de Ortofoto, realizado na USP, 
em São Paulo, de julho a agosto de 1975. 
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Música: a academia da vida

Mas, tinha também a atividade musical dentro da universidade. 
Em reuniões de centros acadêmicos ou em eventos promovidos pelo 
CCS ou pelo Departamento de Geografia, lá estava eu com meu violão, 
mostrando as músicas de sucesso da época, especialmente aquelas de 
resistência ao regime militar. “Apesar de Você”, de Chico Buarque, era 
muito tocada, mas não há dúvidas de que “Caminhando e Cantando”, de 
Geraldo Vandré, era o hino nacional dos universitários.

Então, insisto em dizer que a música salvou a minha vida, pois 
foi através dela que fiz amizades com diversas pessoas importantes, que 
com o tempo me ajudaram a ser quem sou hoje. Por essa época, tocando 
na boate Sayonara, me tornei um grande amigo do cantor Carlos Bráulio, 
que me tinha como seu violonista particular. Bráulio era bem entrosado 
com a alta sociedade e tinha livre acesso aos mais diversos setores do 
poder público e da classe empresarial. Por isso, tocávamos em cerimônias 
de casamento, em festas de aniversário, em bodas de ouro, em bodas de 
prata e fazíamos serenatas nas casas de “gentes grandes” – e serenata, por 
essa época, era um evento social muito importante. 

Mas, o mais importante é que Carlos Bráulio pegava contrato 
para praticamente todas as cerimônias oficiais do governo estadual. 
Então, vivíamos saracoteando pra lá e pra cá dentro da residência dos 
governadores, e não poucas vezes almoçávamos por ali, especialmente nos 
dias de festas. Não na mesa do governador e com ele, é claro, mas em mesas 
secundárias, próprias para essas ocasiões. Bráulio vivia paparicando as 
primeiras damas. Então, por diversas vezes eu apertei as mãos de Pedrossian 
e de Garcia Neto e conversei com eles sempre que nos encontrávamos na 
residência oficial dos governadores, ou durante os eventos. 
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Então, é muito justo eu dizer que Carlos Bráulio foi um 
cara importante para mim. A ele devo muita coisa, especialmente 
reconhecimento pelo que fez para minha ascensão social. E tudo aconteceu 
através da música.

Mas, inicialmente, a vida de universitário não foi fácil, já que eu 
desempenhava outras atividades: de manhã ia pra universidade; à tarde, 
dava aulas no colégio José Estevão; à noite orientava alunos do Projeto 
Minerva, no colégio Nilo Póvoas; no único dia de folga, à noite, e aos 
sábados à tarde, eu ensaiava novas músicas com a banda da boate Sayonara; 
às quintas, sextas e sábados eram dias de animar os bailes nessa boate. 
Sobrava um tempinho ainda pra eu sair, alhures, com uma Kombi cheia 
de produtos da Casa Domingos, para vender em empresas de pequeno 
porte dos bairros de Cuiabá e de Várzea Grande, além dos municípios 
vizinhos, como Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger e 
Nossa Senhora do Livramento.

Mas, as atividades sócio-musicais extraboate, continuavam fortes. 
Por essa época, era até engraçado, no final dos bailes, ver diversos rapazes 
disputando quem me levaria e ao Carlos Bráulio para fazer serenatas pra 
suas namoradas. Da mesma forma, continuávamos fazendo saraus nas 
casas das gentes de bem. 

Uma mão a me guiar

Ao concluir o curso de Geografia, tinha como quase certa a minha 
contratação para trabalhar, ou no 9º Distrito de Meteorologia, em Várzea 
Grande, ou na Fundação Cândido Rondon, em Cuiabá. 
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Ante a necessidade de melhor me qualificar para o mercado de 
trabalho, recebi uma bolsa de estudos e mudei-me para o Rio de Janeiro. 
Posteriormente, fui contratado como professor horista, o que permitiu-me 
levar minha família para aquela cidade. Esse ato influenciou, em muito, 
no meu rendimento, visto que fazia oito meses que eu estava sozinho 
naquela cidade. Estava em situação de penúria, nunca é demais dizer.

Atividades na UFMT

Ao voltar para Cuiabá, continuei como professor horista, regime 20 
horas, até que, através da Portaria COPERT nº 137/1979, fui contratado 
como professor Auxiliar de Ensino, 40 horas, quando me efetivei como 
professor da UFMT. No começo, tive que trabalhar na Coordenação de 
Pós-graduação (CPG) para completar a carga horária. Depois de algum 
tempo na CPG, em 1982, fui “devolvido” para o departamento de 
Geografia, onde assumi disciplinas para uma carga horária de 40 horas. 
A minha posição de professor em regime de Dedicação Exclusiva se 
deu paulatinamente, até chegar à classe Adjunto, nível IV, por força da 
Portaria GR nº 357/1993, de 22/04/1993.  Para assumir a DE, perdi as 
duas cadeiras que tinha como professor efetivo da rede estadual, em cujos 
concursos sempre fui aprovado entre os dez primeiros lugares.

  No curso de Geografia sempre estive ligado à área da Geografia 
Física, ministrando disciplinas, como Geografia Física do Brasil, Geodésia 
e Cosmografia, Cartografia, Climatologia e Fotointerpretação. Depois, 
passei a ministrar Geografia Política/Geopolítica, Geografia da População/
Demografia e Geografia de Mato Grosso. Mais recentemente, contribuí 
ministrando Geografia Regional do Brasil, Região e Regionalização, 
Pedologia, Planejamento Ambiental e Geografia Econômica. 
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 Na área administrativa, fui chefe de departamento por duas 
gestões (1996-1998 e 1998-2000), o que me deu o status de Presidente 
do Colegiado de Departamento. Por outro lado, como coordenador 
de ensino do Curso de Geografia, de 2004 a 2006, fui presidente do 
Colegiado de Curso nesse período. Ao responder pela direção do 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais por três vezes (09 a 13/06/1999, 
22 a 30/11/1999 e 03/01/2000 a 29/02/2000), estive como presidente 
da Congregação do ICHS, durante esse tempo. Fui Coordenador de 
Ensino do Curso de Geografia na Turma Especial de Primavera do Leste, 
substituindo a professora Célia Alves Borges (2004 a 2005) e da Turma 
Especial de Sorriso, substituindo o professor Deocleciano Bitencourt 
Rosa (2004 a 2005). 

Quero lembrar que, como chefe de departamento, consegui, 
na gestão do reitor, professor Fernando Nogueira, a reforma e 
construção de várias obras para a Geografia, como: salas individuais 
para professores; biblioteca do departamento; sala de reuniões; sala de 
mapoteca e de geoprocessamento; ampliação da sala de Cartografia; 
laboratório de Geografia Física. Também ganhei a concorrência para 
utilizar o espaço que era do Banco Real, que foi transformado em sala do 
projeto CAPES/COFECUB.

 Coordenei o I Encontro de Geografia de Mato Grosso, evento 
realizado no Câmpus da UFMT, em outubro de 1995, e que teve 
participação de professores de grande parte dos municípios de Mato 
Grosso. Fui co-coordenador do IV Enesma (Encontro Nacional de Estudos 
sobre o Meio Ambiente), realizado em Cuiabá de 4 a 8 de outubro de 
1993. Coordenei o projeto Instrumentação para o Ensino da Geografia, 
entre 1983 e 1984, resultado de convênio entre a Secretaria Municipal 
de Cultura de Cuiabá e UFMT, cujos resultados foram apresentados em 
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diversos eventos, como o II Encontro Nacional de Prática de Ensino em 
Geografia, em Aracaju, SE, em julho de 1987.

 Por motivos alheios à minha vontade, a dissertação do Mestrado 
realizado na UFRJ, não foi apresentada, mas fiz o curso de Ecologia e 
Conservação da Biodiversidade, oferecido pelo Instituto de Biociências 
da UFMT, onde defendi o título de Mestre, em julho de 2002.

 São dezenas de monografias por mim orientadas e outras tantas 
das quais fui banca, tanto nos cursos de Geografia (Licenciatura e 
Bacharelado), como em outros cursos da UFMT, podendo ser destacadas 
monografias do curso de Biologia, do Instituto de Biociências, e as de 
Especialização, do Instituto de Educação.

Fiz diversas palestras e ministrei cursos sobre a Geografia de Mato 
Grosso, tanto em eventos realizados na UFMT como em diversas outras 
Instituições de Ensino Superior do estado. Vale destacar os trabalhos 
realizados para a UNEMAT, nas cidades de Cáceres, Luciara, Diamantino 
e Jaciara; na UNIC, em Cuiabá; na Polícia Militar/ Cfap, em Várzea 
Grande; em Rondonópolis/ICEN; no Lions Club de Rosário Oeste e 
muitos outros. 

Tenho participado de diversas comissões do Departamento de 
Geografia, entre as quais destaco a Comissão Permanente para Avaliação 
de Progressão na Carreira Docente, da qual fui presidente por vários anos.

Participei de dezenas de eventos promovidos pela Associação 
dos Geógrafos Brasileiros (AGB), pela Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), pela Secretaria Estadual de Planejamento 
de Mato Grosso (SEPLAN-MT), pela Conferência Continental das 
Américas (Carta da Terra) e pela Sociedade Brasileira de Meteorologia, 
entre outros. Um evento importante do qual participei em 1988 foi o 
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Intercambio Cultural-economico, entre los gobiernos Municipales de San 
Matias (Bolívia) y Cuiabá, MT (Brasil), realizado em San Matias, em 
setembro de 1998. 

Não tenho tido participação efetiva em pesquisa, pois sempre elegi 
o ensino como prioridade. Ainda assim, desenvolvi os seguintes trabalhos:

- Chapada dos Guimarães National Park: a proposalto an areal 
amplification. Apresentado em Lisboa, Portugal, durante o IGU 
Regional Conference 98, em setembro de 1988;

- Os Causadores de Poluição do Rio Cuiabá – Apresentado em Havana, 
Cuba, durante o I Taller Internacional sobre La Transformation del 
Medio Geográfico em Cuba. Fevereiro de 1988;

- Relatório Preliminar da Geologia dos estados de MT e MS, pelo 
Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP) - 
Cuiabá, MT.  2007 e 2008;

- The Vegetation effects in the production of microclimates an urban 
tropical áreas. Paper apresentado no Third Symposium on the Urban 
Environment. Universidade da Califórnia – Davis Câmpus. EUA – 
Agosto de 2000;

-Degradação Ambiental e Formação de Microclimas nas Cabeceiras 
do Cuiabá do Bonito – Dissertação de Mestrado. Instituto de 
Biociências – UFMT. 2002;

- Registro da Avifauna nas Margens do Rio Paraguai- MT – 
Apresentado no V Congresso de Ecologia do Brasil – Novembro de 
2001 – Porto Alegre, RS; 
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- Mato Grosso no Contexto Geopolítico Brasileiro. Anais do I Encontro 
de Geografia de Mato Grosso. UFMT. Cuiabá, MT, 1995. 

O que acontece “lá fora”

A minha atuação como músico e compositor, fora da UFMT, já me 
rendeu três CDs, havendo ainda mais três à espera de conclusão: “Negros 
Olhares”, “Latinos” e “A Réplica do Mistério”. Como produtor cultural fiz 
importantes shows, como “Soy Cuiabano, Soy Latino-americano” e “Jacildo 
e Seus Rapazes – Um Resgate Histórico”. Na área da literatura, lancei o livro 
“Sayonara- Brilhos e Escuridão”, pela Editora Adeptus, e já estão prontos 
mais dois: “A Música na Década dos Conflitos” e “O Poder da Libido”. 
Existe ainda “Latitude 14º 49’ Sul”, um trabalho sem previsão de data 
para conclusão. 

Tenho dezenas de artigos publicados nos jornais A Gazeta, Folha 
do Estado, Diário de Cuiabá e Correio Varzeagrandense. Um desses artigos, 
“Insanos ou Alienados?”, publicado em A Gazeta, de 03/10/2010, ganhou 
o status de internacional, ao ser divulgado em diversos países através do 
blog do professor Juacy Silva. Outro, “Cumplicidade Forçada”, publicado 
na Folha do Estado, de 07/12/2006, provocou grande indignação nos 
meios políticos, por falar verdades sobre o pleito eleitoral. 

Essas atividades influenciaram fortemente para minha indicação 
para o Instituto Histórico e Geográfico de Várzea Grande, do qual sou 
membro desde fevereiro de 2004 e como membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Mato Grosso, desde junho de 2011. 

Também já fui condecorado com troféus, como o “Dona 
Bembem” e “Viola de Cocho”, pela municipalidade, e com diplomas 
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de Honra ao Mérito por instituições como a Prefeitura Municipal de 
Cuiabá, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a Secretaria Municipal 
de Cultura de Cuiabá, a Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, 
além de empresas privadas de promoção de eventos. 

Uma enorme gratidão

Em 2011, após lançar o livro Sayonara: Brilhos e Escuridão, 
mandei entregar um exemplar para o Dr. Gabriel Novis Neves, fundador 
e primeiro reitor da UFMT, a quem sou grato pelo apoio e incentivo logo 
após a conclusão do curso superior. Dias depois, qual não foi a minha 
surpresa e júbilo ao ver no seu blog, uma crônica que ele fez sobre minha 
pessoa. Peço permissão – pois isso é uma coisa bem particular – para 
colocar aqui a judiação que o Dr. Gabriel fez com o meu coração:

“Ganhei de pancada quatro livros.  Não daqueles que ficam em 
pé de tão gordinhos, segundo definição do jornalista Marcos Antônio 
Moreira. São todos na medida certa e possuem um ponto em comum: 
abordam nossa cultura regional. Um deles me emocionou muito. Tanto 
pela leitura fluídica e prazerosa, quanto pela rica história de vida do seu 
autor. Sou um admirador dos vencedores transparentes, sem maquiagens 
plásticas. Daqueles que venceram por méritos pessoais. Que souberam 
superar com coragem e determinação todos os percalços da vida. Que 
souberam, principalmente, vencer as barreiras do preconceito.

Tenho verdadeira idiossincracia aos heróis impostos. O autor 
do livro ‘Sayonara - Brilhos e Escuridão’ tem uma história ao inverso de 
Brilhos e Escuridão. Negro, baixo, pobre, músico da noite, quando ainda 
adolescente, tinha tudo para ser mais um na multidão de anônimos.
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Mas o nosso escritor nasceu predestinado, disposto a provar 
que tudo é possível pela educação. Com que sacrifício estudava de dia e 
trabalhava de noite. Músico por nascença, jornalista, empresário da noite, 
e agora, revelação como escritor e poeta. Conhece como poucos a história 
da vida noturna de Cuiabá e seus principais atores. Deixa-nos um legado 
importantíssimo. Narra de forma gostosa a história da ‘Maior Boate do 
Centro-Oeste Brasileiro’. É um orgulho para mim poder ter participado 
da história de vida desse menino.

Parabéns, meu guitarrista-escritor! O seu livro nos possibilitou 
resgatar da memória figuras queridas, frequentadoras assíduas da nossa 
saudade: o grande comandante Nazi Bucair e sua notável tripulação: 
Penha, China, Juarez, Bráulio. E muitos outros dos quais não tenho mais 
notícias. O livro do Neurozito Figueiredo Barbosa é um livro sobre um 
pedacinho de céu que existia em Cuiabá”.

É claro que a emoção tomou conta de mim e não pude conter 
as lágrimas. Quando me refiz, mandei uma resposta ao nosso ex-reitor, 
expressando todo o meu sentimento e reconhecimento. À noite, ao me 
deitar, ainda emocionado, acho que falei em voz alta: “Muito obrigado, 
Dr. Gabriel Novis Neves”.
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4.11 CORNÉLIO SILVANO VILARINHO NETO

Licenciado em Geografia pela UFMT, Mestre em Geografia 
Urbana – UNESP – Câmpus de Rio Claro-SP, e Doutor em Ciências – 
Área: Geografia Urbana e Regional, pela Universidade de São Paulo (USP).

Em 11 de outubro de 1966, deixei a profissão de garimpeiro de 
diamantes no Distrito de Alcantilado, Município de Guiratinga, estado de 
Mato Grosso. Deixando o garimpo, migrei para a cidade de Alto Garças-
MT, onde fui trabalhar com meu irmão, Luís, em seu bar; eu disse para 
ele que gostaria de estudar e ele disse-me o seguinte: “como você sabe ler e 
contar tente o curso de Admissão ao Ginásio”; esse curso era administrado 
duas vezes durante as férias de fim de ano, num período de 30 dias cada; 
quem não passasse no primeiro fazia o segundo; se fosse reprovado nos 
dois, aí tinha que cursar o quinto ano primário durante o ano letivo.

Fui ao ginásio, falei com a Diretora, professora Ana Benedita 
Pinto, e ela disse-me que o 1º curso de Admissão ao Ginásio estava 
previsto para iniciar no começo do mês de dezembro, e tinha que pagar 
um taxa de CR$ 10,00 (dez cruzeiros). Quando abriu a inscrição do 
curso, fiz a mesma e iniciei estudar. Quem administrava as aulas de todas 
as disciplinas era o professor Néder, que ministrava aula no Ginásio, na 
disciplina de Ciências.
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Não tive dificuldade de assimilar o conteúdo que era ministrado 
nas aulas do curso, mas, quando já estávamos com 15 dias de curso, 
fomos chamados pela Diretora do Grupo Escolar, Ordália Brandespin, 
que queria saber se todos nós tínhamos concluído a 4ª série primária, pré-
requisito para fazermos o curso de Admissão ao Ginásio, e se fôssemos 
aprovados no curso, (média mínima 7,00), ela nos dava o certificado de 
conclusão do primário. 

Naquele momento, eu disse a ela que não tinha estudado o 
primário regular, o que eu sabia tinha estudado sem professor formal; 
que eu, apenas, lá no Alcantilado, tinha estudado com uma professora 
particular, à noite, apenas Português e Matemática, pois no período diurno 
eu garimpava; as outras disciplinas eu as lia por curiosidade, mas Geografia 
e História eu gostava de ler, por isso estava indo bem no cursinho. Então, 
ela (Diretora) disse-me: “não posso fazer nada se você não tem o primário 
regular, o que eu posso fazer é lhe matricular na 4ª Série Primária, mas 
você terá que fazer um teste das outras séries; se for aprovado, continua 
no ano letivo de 1967 na 4ª série”. Aí eu disse para ela que, naquele 
momento, eu já tinha 23 anos e naquela época ainda não havia ensino 
noturno para adulto, e indaguei se não teria outra maneira de ela resolver 
meu problema? Então ela disse-me: “continue fazendo o curso, se você for 
aprovado, lhe darei o Certificado de conclusão do primário”.

Voltei para o curso na maior alegria, porque eu tinha certeza que 
seria aprovado; fim do mês de dezembro/1966 fiz a prova e consegui 8,3 
de média, então, peguei a nota e fui ao Grupo Escolar e a entreguei para 
a Diretora Ordália Brandespin, e disse a ela: “conforme sua promessa, 
vim buscar o Certificado de conclusão do Primário,” e ela me deu na 
hora o Certificado.
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Retornei ao Ginásio e fiz a matrícula na primeira série ginasial, o 
que, para mim, foi uma excelente vitória; a Diretora Ordália era professora 
da disciplina Desenho, no Ginásio, e aí ficamos grandes amigos. Em 1º 
de março de 1967, iniciei o curso ginasial e o concluí em dezembro de 
1970; no 2º semestre de 1967, consegui um serviço público: Escrivão de 
Polícia, mas continuava sonhando ser professor primário, sonho que eu 
tinha desde quando garimpeiro.

Quando eu estava cursando a 3ª série ginasial, foi implantado 
o ensino primário de adulto, no período noturno, no Grupo Escolar. 
Então, a Diretora Ordália convidou-me para eu ministrar aula em uma 
turma que iria cursar a 4ª série primária, o que aceitei no ato, pois eu ia 
realizar o meu grande sonho “ser Professor” e, em 3 de março de 1969, 
iniciei minha carreira no magistério, onde estou até hoje, e, mesmo 
aposentado, trabalho como professor no curso de mestrado da UFMT, 
Câmpus de Cuiabá.

Voltando a falar da vida estudantil, em 1971, iniciei o ensino 
médio, na Escola Técnica de Comércio (pública) e, como fui um aluno 
que sempre se destacou em matemática, no ginásio, a Diretora Ana 
Benedita Pinto convidou-me para ministrar aula de matemática na 1ª e 
2ª séries do Ginásio, aceitei, e aí deixei de dar aula no primário noturno. 
Como na cidade de Alto Garças não havia curso de magistério (Curso 
Normal) e como eu não tinha condição, naquele momento, de migrar 
para cidade que tinha curso Normal, no 2º semestre de 1973, o Deputado 
Oscar Soares, na tentativa de abrandar minha rebeldia política, convidou-
me para trabalhar no Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT. 
Aceitei, pois era a oportunidade de, ao concluir o Ensino Médio, pedir 
transferência para Cuiabá, para dar prosseguimento aos meus estudos, 
prestar vestibular na UFMT e cursar uma Licenciatura Plena. Como eu 
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já sabia que Geografia era Licenciatura Plena, já vim com o objetivo de 
cursá-la. Pedi transferência para Cuiabá e fiz vestibular para a mesma, 
mas o curso era diurno, e a Diretoria do Bemat não me concedeu meio 
expediente. Assim, como eu já tinha conseguido aula de matemática no 
Liceu Cuiabano, pedi saída do Bemat e fui cursar Geografia, de agosto de 
1974 a julho de 1978.

Nesse período, a sociedade brasileira vivia sob o regime de ditadura 
militar, que fora implantado no País através do golpe militar de 1964. 
Portanto, tanto o ensino de 1º e 2º graus quanto o ensino superior eram 
vigiados e controlados pelos militares, e nós civis vivíamos de mordaça, 
ou seja, de boca lacrada, porque, se falássemos o que os militares não 
queriam ouvir, éramos presos, exilados, ou até mesmo assassinados pelo 
regime. Mas sobrevivemos esses 21 anos (1964-1985) de caça às “bruxas” 
na sociedade brasileira.

No meu tempo de acadêmico, a UFMT ainda não era uma 
Universidade Pública, mas sim uma Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso-FUFMT, fruto do modelo MEC-USEID, criado pós 1964, 
para melhor ser controlado pelo regime militar ditatorial. Ao ingressar 
no curso superior na FUFMT, no 1º e 2º semestres, então denominados 
de ciclo básico havia uma disciplina ligada ao curso de escolha do 
vestibulando, e, no meu caso, Licenciatura Plena em Geografia, a 
disciplina era Introdução ao Ensino de Geografia, no 1º semestre; as 
demais disciplinas Português I e II, Matemática I e II, Sociologia I e II, 
Metodologia Científica I e II e Estudos de Problemas Brasileiros – EPB 
I e II eram administradas para todos os cursos; portanto, podia-se cursar 
uma dessas disciplinas em qualquer turma, diurna ou noturna.

Somente no 3º semestre que o aluno seguia para o curso que 
tinha prestado vestibular. Quando fui para o 3º semestre, pude descobrir 
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que a Geografia fora proposta como ciência carregando uma dicotomia: 
Geografia Humana e Geografia Física e, ao conhecer essa dicotomia, 
identifiquei-me com a Geografia Humana; as disciplinas de Geografia 
Física cursei porque eram obrigatórias na grade curricular.

Ao concluir a graduação, em julho/1978, no início do ano de 
1979 fui chamado na Chefia do Departamento de Geografia, que me 
informou sobre uma vaga de Mestrado na UNESP – Câmpus de Rio 
Claro-SP, para onde eu iria, no segundo semestre, como aluno especial, 
cursando duas disciplinas e, no final do ano, faria o teste seletivo para o 
ingresso regular no mestrado. Eu perguntei, então, como faria, porque 
era professor interino da rede estadual de ensino e não tinha direito de 
afastamento. A Chefe do Departamento de Geografia disse-me que eu 
poderia ir com contrato de professor Auxiliar, conforme procedimento 
adotado com outros professores e, quando eu voltasse do mestrado, 
assumiria a sala de aula. Aceitei.

Na época, eu era noivo com casamento marcado e ocorrido no 
dia 2 de junho de 1979. Encaminhei a documentação para o mestrado 
e, em julho, fui à Universidade, no Núcleo de Pós-Graduação, que 
funcionava ligado à Reitoria, para saber se estava tudo certo para 
minha ida. Tive a surpresa com o aviso que o Colegiado de Curso do 
Departamento de Geografia havia barrado o meu contrato de professor. 
A então Coordenadora do Núcleo, professora Maria de Lourdes Bandeira 
De Lamônica Freire, disse-me que aquele ato era uma irresponsabilidade 
do Departamento de Geografia, mas se eu quisesse poderia sair com 
uma bolsa de estudo de CR$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) para eu 
cursar o mestrado.

Voltei para a casa, relatei o acontecido para a minha esposa Edna, 
que na época era funcionária do Tribunal de Justiça, porém, ocupando 
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cargo em comissão. Portanto, para me acompanhar tinha que pedir 
dispensa do cargo. Então, ela, que nunca me negou apoio, disse: vá e eu 
fico, pois você ganhou a bolsa para se manter no mestrado e precisa se 
especializar para conseguir um emprego melhor aqui em Mato Grosso. 
Você virá nas férias.

Fui para a cidade de Rio Claro-SP, no início de agosto de 1979; em 
lá chegando, fui ao Câmpus da UNESP, fiz a matrícula em duas disciplinas, 
como aluno especial e, em novembro do mesmo ano, fiz o teste seletivo 
para o mestrado. A minha pesquisa foi em Geografia Urbana, sobre a 
implantação do projeto CURA em Cuiabá. Fui aprovado e tive a honra e o 
privilégio de ter como orientador o Professor doutor Ariovaldo Umbelino 
de Oliveira, o famoso Ari, ao qual sou muito grato pela confiança com que 
me recebeu como orientando no Curso de Pós-Graduação Mestrado em 
Geografia, e pela orientação que, em todas as fases da pesquisa, permitiu-
me superar as muitas dificuldades encontradas, contribuindo, assim, para 
o meu amadurecimento pessoal e intelectual. Em nossos encontros para 
a discussão do conteúdo da dissertação, ficou claro para mim que, na 
sociedade brasileira, o espaço geográfico é produzido de forma que só 
interessa ao modo de produção e de pensar capitalista. Portanto, cabe 
aqui eu ressaltar que o Professor Ari não apenas tornou-se um orientador, 
mas um verdadeiro amigo de sempre.

Durante o tempo que estive morando em Rio Claro-SP, do 2º 
semestre de 1979 até o início de dezembro de 1980, participei ativamente 
do movimento estudantil; com essa participação, disciplinas que cursei 
no mestrado, discussão em sala de aula com professores e colegas 
mestrandos, levou-me à aprendizagem sobre a fragmentação da ciência 
em várias linhas do pensamento filosófico, mas o maior aprendizado de 
como isso funcionava foi obtido com o meu orientador.
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Outrossim, em janeiro de 1980, estava de férias do mestrado e 
prestei concurso público para a rede estadual de ensino de Mato Grosso, 
fui aprovado, mas como ainda tinha de cursar disciplinas no ano de 1980, 
entrei com um pedido junto ao governo estadual para ser nomeado a partir 
de dezembro de 1980, quando estaria de volta do Curso de Mestrado. 
Assim, em 1981, fui nomeado efetivamente no cargo de professor de 1º e 
2º Graus da rede estadual de ensino.

Mesmo nomeado efetivamente para professor dessa rede de 
ensino, fiquei batalhando para ingressar na FUFMT como professor de 
Geografia e, todas as vezes que ia ao Departamento de Geografia informar 
sobre meu ingresso como professor no curso, diziam que não tinha vaga, 
e uma professora, Membro do Colegiado de Curso, me disse que era o 
Chefe de Departamento que não queria a minha entrada como professor 
no Curso de Geografia.

Em julho de 1981, fiz a Qualificação e, em 1º de setembro de 
1981, a professora Alcina, que ministrava aula na disciplina de Prática de 
Ensino, entrou de licença gestacional, aí fui contratado como professor 
horista para substituí-la, um contrato de seis meses, com vigência de 1º 
de setembro de 1981 a 28 de fevereiro de 1982.  Em março de 1982, 
surgiu uma vaga de professor horista para o Câmpus da FUFMT na 
cidade de Rondonópolis, fiz a inscrição para concorrer à vaga e a prova 
foi realizada pelo Departamento de Geografia de Cuiabá, sendo a prova 
escrita aplicada pelos professores do Departamento: Professora Gislaene 
Moreno e o Professor Neurozito Barbosa; antes de ser realizada a prova 
didática, o professor Cleonício Ramos, Chefe do Departamento de 
Geografia, me chamou e disse que o Reitor Gabriel Novis Neves tinha 
afastado do cargo de Reitor para concorrer a uma vaga de Senador pelo 
estado de Mato Grosso, e o Vice-Reitor, professor Benedito Dorileo, tinha 
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assumido a Reitoria e levado a professora do Departamento de Geografia, 
Gilda Maitelli, para assumir o cargo de Secretária, o que determinou que 
a mesma deixasse as disciplinas Introdução aos Estudos de Geografia 
e Geodésia; então, o professor Cleonício pergunto-me se eu pretendia 
continuar com o contrato de professor horista, eu disse que sim, mas 
tinha um porém: Geodésia fazia parte da Geografia Física e eu estava 
desenvolvendo a pesquisa de mestrado em Geografia Humana. Aí ele 
disse-me que a professora Tereza Cristina Higa estava ministrando aulas 
das disciplinas: Cartografia e Geografia do Brasil III, ele ia propor para 
ela trocar Geografia do Brasil III por Geodésia. Como eu não conhecia 
a professora, fiquei na expectativa, e ela aceitou a troca e ainda afirmou, 
sem me conhecer, que não ia prejudicar a minha pesquisa de mestrado. 
Sou grato eternamente à Professora Tereza Cristina pela sua contribuição 
no meu ingresso como professor do Departamento de Geografia.

No dia da prova didática, eu disse aos professores Gislaene 
e Neurozito que ia ficar em Cuiabá e continuar com o contrato no 
Departamento para ministrar aulas das disciplinas deixadas pela 
professora Gilda. Esta foi a oportunidade surgida para eu ingressar como 
professor regular no quadro docente da FUFMT. Veja como aconteceu o 
processo: o Curso de Geografia pertencia ao Centro de Ciências Sociais – 
CCS, junto com os cursos de Direito, Serviço Social, Ciências Contábeis 
e Economia; no Curso de Ciências Contábeis tinha cinco professores 
horistas que vinham batalhando para passar de professores horistas 
para professores auxiliares – quadro regular. Então, o Reitor Dorileo 
determinou que o Departamento de Ciências Contábeis montasse os 
processos dos cinco professores para o enquadramento dos mesmos como 
professores auxiliares. O professor Cleonício, Chefe do Departamento de 
Geografia, montou o meu processo e o encaminhou junto com os demais 
e, em 01/04/1982, eu fui enquadrado como professor auxiliar, no quadro 



210

regular de docentes da FUFMT e estava apenas com um mês que eu tinha 
assumido o segundo contrato. Então, através deste contexto, descobri que 
o professor Cleonício não era contra a minha entrada como professor do 
curso de Geografia, mas sim a professora que me dizia que ele era contra 
o meu ingresso como professor de Geografia.

Em 1º de setembro de 1982, foi implantado, na FUFMT, o Plano 
de enquadramento de professor, levando em conta a titulação; como eu 
já tinha qualificado no mestrado e tinha até 31 de dezembro de 1982 
para entregar a dissertação, pedi na UNESP-Câmpus de Rio Claro, o 
comprovante de minha Qualificação e o prazo de entrega da Dissertação, e 
juntei cópias dos relatórios semestrais e montei um processo dando entrada 
na Comissão de Enquadramento; Então, fui enquadrado, passando de 
Professor Auxiliar I para Professor Assistente I, com apenas cinco meses 
como professor Auxiliar I e um ano como professor universitário, e a lei 
do enquadramento determinava que a mudança de enquadramento era 
automática de dois em dois anos.

Continuei ministrando aula de Introdução aos Estudos de 
Geografia e Geografia do Brasil III, e em junho de 1983 defendi a 
Dissertação de Mestrado na UNESP – Câmpus de Rio Claro-SP com o 
título: PROJETO CURA CUIABÁ: Um exemplo da Intervenção do Estado 
nas transformações do Espaço Urbano e, ao conseguir o título de mestre, 
passei de Professor Assistente I para Professor Assistente III. Como 
as promoções eram automáticas de dois em dois anos, em 1996, fui 
promovido para Professor Adjunto IV. E, na reforma docente de 2006, que 
instituiu o Professor Associado, fui promovido para Professor Associado 
I, porque havia 10 anos que era Professor Adjunto IV e já tinha o título de 
Doutor, conquistado-o com a Tese defendida aos 07/02/2003. Em 2012, 
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cheguei a Professor Associado IV e, em 2013, solicitei a aposentadoria, 
pouco antes de completar 70 anos.

Continuo trabalhando no Mestrado da Geografia como Professor 
Colaborador dando aula, orientando e cumprindo com as normas do 
programa de Pós-Graduação Mestrado em Geografia.

Na graduação do curso de Geografia, ministrei aula de Introdução 
aos Estudos de Geografia, no 1º semestre de 1982 até a reforma curricular 
que extinguiu essa disciplina e criou a Teoria e Método da Geografia; 
ministrei aula nessa nova disciplina até junho de 2013, como também 
na disciplina Geografia Urbana, criada com a reforma curricular, tendo 
assumido as aulas até 2013, quando fui aposentado.

De 1983 a 1986, participei ativamente do Projeto de Extensão 
Instrumentação para o Ensino da Geografia, coordenado pelas 
professoras: Gislaene Moreno e Gilda Maitelli, e, em 15 de maio de 1987, 
fui nomeado pelo governo do Estado para exercer o cargo de Delegado 
Regional de Ensino da jurisdição de Várzea Grande, no qual permaneci 
até 1990, quando, por Decreto, o mesmo cargo foi transformado em 
Superintendência Regional de Ensino; no ano de 1989 foi aprovada a 
Lei Estadual para a eleição de Superintendente Regional de Ensino, que 
seria realizada em dezembro de 1990. Candidatei-me ao cargo e fui eleito, 
tomando posse em janeiro de 1991 para um período de quatro anos, 
sendo que em 1995 deixei o cargo.

 Durante o tempo que fui Delegado/Superintendente Regional 
de Ensino na Jurisdição de Várzea Grande não me afastei da UFMT, 
continuei lecionando na Instituição, tinha semestre que eu pegava encargo 
até de cinco disciplinas, para não dar margem à cobrança dos colegas de 
Departamento, pois só ia na UFMT para dar aula. Em 1995, quando 
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deixei a Superintendência Regional de Educação, retornei exclusivamente 
para a UFMT e para a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, onde 
eu era efetivo em 20 horas semanais; portanto, fiquei na SEC no período 
vespertino e na UFMT, que eu tinha 40 horas semanais, no período 
matutino e noturno.

Em 22 de agosto de 1995 fui submetido a uma cirurgia para a 
retirada de um tumor maligno no estômago, mas o médico retirou o 
estômago, baço, cauda do pâncreas e um pedaço do intestino. Segundo 
esse profissional, ainda ficaram tumores no fígado, na cava da veia horta 
e na cabeça do pâncreas, portanto, para a medicina eu teria apenas um 
ano de vida, mas para Deus nada é impossível, porque, depois de seis 
sessões de quimioterapia, que foram realizadas nos meses de setembro, 
outubro, novembro e dezembro, de 1995 e janeiro, março e abril de 1996, 
pois em fevereiro não foi feita  a sessão de quimioterapia por motivo 
de minha baixa imunidade, os tumores que ficaram no meu organismo 
haviam desaparecido. Já se foram mais de 21 anos e aqui estou eu, são e 
salvo, graças a Deus.

Do segundo semestre de 1995 até fevereiro de 1997, fiquei de 
licença médica para tratamento de saúde e, em março retomei às aulas 
na UFMT e, em outubro do mesmo ano fui fazer teste seletivo para o 
doutoramento na USP, ocasião em que fui aprovado e dei início ao curso, 
em março de 1998. O meu orientador foi o mesmo do Mestrado, ou seja, 
o Professor Doutor Livre Docente Ariovaldo Umbelino de Oliveira.

Minha tese de doutorado teve o título de Metropolização Regional, 
Formação e Consolidação da Rede Urbana do Estado de Mato Grosso, versão 
concluída em 2002 e defendida em 07/03/2003, quando recebi o Título 
de Doutor em Ciências – área de concentração Geografia Humana. 
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Em 2002, foi implantado o mestrado no Departamento de 
Geografia, Câmpus de Cuiabá, tendo a 1ª turma iniciado em março de 
2003; no 1º semestre de 2003, entrei com o pedido de credenciamento 
para o mesmo Programa de Pós-Graduação, tendo sido aceito como 
Professor Permanente e, em 2004, iniciei as aulas no Mestrado, e já 
tive de início três orientandos. A partir de então, fiquei trabalhando na 
Graduação e na Pós-Graduação. Na Graduação, ministrando aula nas 
disciplinas: Teoria e Método da Geografia, Geografia Urbana e, às vezes, 
Geografia Regional e, na Pós-Graduação, a disciplina: Metropolização e 
Regionalização, ofertada de 2004 a 2016, com exceção do ano de 2015, 
quando ministrei a disciplina A Produção do Espaço Urbano, junto à 
professora Sônia Romancini.

Com a reformulação curricular do curso de Mestrado em 
Geografia, foram extintas as duas disciplinas obrigatórias existentes 
até então e criadas duas novas e de caráter obrigatório: Epistemologia 
da Geografia e Metodologia Científica. Por ministrar aula de Teoria e 
Método da Geografia na Graduação, assumi também a de Epistemologia 
da Geografia, na Pós-Graduação, Mestrado em Geografia, do período de 
sua implantação até o ano de 2016.

A partir do ano de 2004, iniciei as orientações no Mestrado e 
nesse ano tive três primeiros orientandos, sendo que, entre 2004 e 2019 
somei 35 orientações concluídas e, no corrente ano de 2019 estou com 
seis orientações em andamento. Em relação às orientações de Trabalho 
Final de Curso de graduação em Geografia Bacharelado, somam-se 54 
orientações realizadas. Em 2013, aposentei-me pouco antes de completar 
70 anos de vida, mas continuei voluntariamente participando do 
Mestrado em Geografia, como pesquisador associado, ministrando aulas 
e orientando estudantes.
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Acrescento que, em 1984, participei da fundação da AGB Local de 
Cuiabá tendo sido eleito o 1º Presidente, e ainda participei dos Encontros 
Nacionais da AGB. Tenho participado do Enanpege – Encontro Nacional 
de Pós-Graduação em Geografia, e no momento atual faço parte da 
Diretoria da ANPEGE – Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Geografia - na função de Conselheiro.

4.12 CLEUSA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA ZAMPARONI

Meu nome é Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni, 
nasci no dia 18/09/1955, na cidade de Porto Ferreira, localizada no interior 
do estado de São Paulo. Trabalhei como docente do Departamento de 
Geografia da UFMT por mais de 30 anos, tendo me aposentado do Curso 
de Graduação em Geografia no ano de 2012 e, até o presente momento 
(2019), faço parte do núcleo de professores permanentes do Programa 
de Pós-Graduação em Geografia. Líder do Grupo de Pesquisa Tropclim, 
registrado no CNPq - Grupo de Estudos de Clima Tropical entre Brasil 
e Moçambique/África. Bolsista Produtividade do CNPq PQ 2 e PQ D2.
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Cursei Licenciatura e Bacharelado em Geografia no período de 
1977 a 1980, no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP). A minha opção 
por este Curso se deu pelo momento político vivenciado no país, onde 
os conceitos de espaço, território, paisagem,discutidos no âmbito da 
produção do espaço geográfico, me atraíram sempre. 

Minha inclinação pelos estudos urbanos sempre foi forte, no 
âmbito da dicotomia da Geografia. O interesse pela Climatologia, em 
especial da Climatologia Geográfica e Clima Urbano veio muito mais 
tarde, já na UFMT, com o convívio e estudos com a Profa. Dra. Gilda 
Tomasini Maitelli. 

Chegada em Cuiabá e a inserção no Curso de Geografia da UFMT

Quando terminei o Curso de Geografia, no ano de 1980, fui viver 
em Moçambique, na África Austral, onde lecionei Geografia nos Cursos 
de Formação de Professores, que objetivava munir o país de quadros 
docentes, já que os portugueses haviam deixado o país no contexto do 
processo de descolonização dos países africanos, ocorrido no ano de 1975.

No ano de 1984, mudei-me para Cuiabá/MT, acompanhando 
meu ex-marido, que obteve aprovação, via concurso público, para atuar 
como professor do Departamento de História do então CLCH/UFMT.

Chegando em Cuiabá, trabalhei como professora de Geografia, 
no ensino médio e fundamental, em escolas privadas do município. 

No ano de 1985, fui aprovada, em concurso público, para 
assumir o cargo de docente no curso de Licenciatura do Departamento de 
Geografia da UFMT. Embora o edital do concurso rezasse que a área de 
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atuação seria Geografia Urbana, nunca trabalhei na referida área. Assim 
sendo, trabalhei, por muitos anos, com Métodos e Técnicas em Geografia, 
com obrigatoriedade no foco das normas da ABNT. 

Naquela época, pouco se falava em pesquisa no Departamento 
de Geografia, bem como na UFMT como um todo. Nossas 
atividades se resumiam em ministrar aulas no curso de Licenciatura e 
Bacharelado em Geografia. 

Felizmente, aos professores que se interessavam pela pesquisa 
e capacitação pessoal, a Instituição tinha como política de incentivo 
os afastamentos para realização dos mestrados e doutorados. Neste 
contexto, em 1988, a Profa. Dra. Gilda Tomasini Maitelli voltava do 
Mestrado concluído junto à UnB (Universidade de Brasília) e, com muita 
responsabilidade e munida de dinamismo próprio, deu início aos estudos 
de Climatologia Geral, com os alunos. Na sequência, me inclui nestes 
estudos e comecei a estudar Climatologia. 

Produção acadêmica em Geografia - Climatologia Geográfica – 
Mestrado e ABRACOS

A necessidade de se colocar em prática os conhecimentos até então 
incorporados, nos motivou a entrar em contato com Marina Padilha 
do 9º Distrito de Meteorologia e com o Padre Bombled, no Colégio 
Patronato e, assim, conseguimos recuperar alguns equipamentos para 
medições climatológicas que nos foram ofertados. Alguns, necessitando 
de consertos, o que motivou trazer para os nossos trabalhos o senhor 
Alcides Maitelli e, posteriormente, o professor do Departamento de 
Física Mário Amiden, assim como o engenheiro Massao, já falecido. 
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Nessa medida, montamos, junto com os alunos, a “Estação Climatológica 
Mestre Bombled”, localizada ao lado do Zoológico da UFMT. 

Coletávamos dados de todas as variáveis climáticas nos horários 
das 8, 14 e 20 h, todos os dias do ano. Inicialmente, a Profa. Gilda e eu 
nos revezávamos, nos citados dias e nos horários, para realizar as coletas 
de dados, com o máximo cuidado e zelo para que não ocorressem falhas 
nas informações. 

Depois de alguns anos, a Instituição colocou funcionários para 
realização desta tarefa. Tivemos muitos dissabores nesta parceria, pois os 
referidos funcionários não estavam aptos para desempenhar as atividades, 
embora tivéssemos ministrado cursos preparatórios para isso. 

Naquela época, trabalhamos, com o Prof. Dr. José de Hollanda 
Campello, os dados da Estação Climatológica da UFMT, localizada em 
Santo Antônio de Leverger. Com ele publicamos o nosso primeiro artigo 
científico denominado “Caracterização Macroclimática de Cuiabá”, 
apresentado no Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente, 
ocorrido em Londrina-PR, no ano de 1991. 

O nosso grupo de estudos, localizado no Departamento de 
Geografia, começou a crescer e ter visibilidade no âmbito da pesquisa 
que, timidamente, começava a despontar na UFMT. 

A Profa. Gilda e eu deslocamos o Laboratório de Climatologia 
para uma construção de propriedade do Departamento de Física, que 
ficava localizada ao lado do Zoológico da UFMT. Ficamos neste local por 
muitos anos. Foi um dos melhores tempos que passamos, pois crescemos 
nos estudos sobre Climatologia, nas orientações de monografias, nos 
projetos de pesquisa e no Doutorado da Profa. Gilda, mas também no 
meu Mestrado e Doutorado. 
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No ano de 1990, a Prefeitura Municipal de Cuiabá solicitou da 
UFMT um estudo socioambiental, cujos resultados serviriam de subsídio 
para o Plano Diretor do Município. Este estudo interdisciplinar foi 
muito importante, pois, além do conhecimento adquirido no processo, 
permitiu trabalharmos juntos com outros professores/pesquisadores da 
UFMT. A Profa. Gilda e eu fizemos parte da equipe interdisciplinar que 
elaborou a Carta Geotécnica do Município de Cuiabá, onde incluímos o 
mapeamento das isotermas e isoígras no primeiro estudo sobre as ilhas de 
calor, inserido no Clima Urbano de Cuiabá.

A partir deste estudo, nossas relações de parceria foram 
potencializadas, a saber, com a Engenharia Sanitária (Prof. Shirashi e 
Prof. Renato Maranhão Ayres); Prof. César da Economia; Prof. Prudêncio 
Castro e Prof. Fernando Salomão Ximenes (Geologia); Profa. Carolina 
Joana, Profa. Vera Guarin e Prof. Germano Guarin (Biologia), dentre 
tantos outros.  

Depois de muitos percalços, consegui liberação do Departamento 
de Geografia para realizar o Curso de Mestrado, no ano de 1992, junto ao 
Departamento de Geografia da FFLCH da USP, sob a orientação da Profa. 
Dra. Magda Adelaide Lombardo. A Profa. Gilda Tomasini Maitelli também 
foi liberada para o Doutorado, para a mesma Instituição e orientação. 

Desenvolvi minha Dissertação intitulada “Ilhas de Calor em 
cidades de Pequeno Porte: uma comparação entre Tangará da Serra e 
Barra do Bugres/MT”. Lembro-me que, na mesa da minha apresentação 
estava o Tim Oke, e encontrei também, o pesquisador japonês Yamashita, 
do qual utilizei a Metodologia para o meu estudo.

Deste trabalho resultaram publicações de alguns artigos, em 
especial o denominado “HeatIsland in a Small Tropical City. In: ICUC’96 
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- International Conference on Urban Climatoly, 1996, Essen - Germany. 
ICUC’96 - International Conference on Urban Climatoly. Essen – Germany 
em 1996. Outras produções científicas derivaram deste mesmo estudo, 
sendo que uma delas foi apresentada no México, em 1997, no Encontro de 
Geógrafos da América Latina – “Desenvolvimento de Metodologia para 
Detectar Ilha de Calor em Cidades de Pequeno Porte em Área Tropical”. 

O artigo “Process of Deforestation and the Climatic Variations in 
the Small City - Sorriso/Mato Grosso/Brazil” foi apresentado e publicado 
na Polônia, na Fifth International Conference On Urban Climate, Tódz – 
Poland, em 2003. 

A Revista Mato-Grossense de Geografia, publicada no ano de 1995, 
contemplou o trabalho - “As variações de temperatura e umidade relativa 
do ar em cidades de pequeno porte em área tropical - estudo caso: Tangará 
da Serra e Barra do Bugres – MT”, também derivado da produção de 
conhecimento gerada pela minha Dissertação de Mestrado.

No ano de 1992, eu e a Profa. Gilda, integramos o Projeto Abracos 
(Anglo–Brazilian Amazonian Climate Observational Study), na Reserva 
Duque  da Floresta Amazônica com o INPE e o Institute de Hydrology 
da Inglaterra. Nesse projeto, trabalhamos com pesquisadores do Instituto 
de Hidrologia da Inglaterra como N. M. SSchuttlworth; J.H. C. Gash; 
Robert Mcwilliam; Ivan Wright e do INPE, como Carlos A. Nobre, 
Gilberto Fisch, entre tantos outros. 

Estivemos participando das pesquisas de campo na Floresta Duke, 
localizada em Manaus, por 30 dias consecutivos. Esta experiência foi muito 
produtiva em todos os aspectos, em especial pelo aprendizado teórico 
e prático, contato e trabalho conjunto com grandes nomes nacionais e 
internacionais que trabalham com Climatologia e Mudanças Climáticas. 
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Dessa parceria, publicamos os títulos: “Dry season micrometeorology 
of Central Amazonian Rabchland. Quaterly Journal Royal Meteorological 
Society, Inglaterra, em 1992 e “Leaf área index and above -ground biomass 
of terra firme rain forest and adjacent clearings in Amazonia”, na Revista 
Functional Ecology, Inglaterra, no ano de 1993. 

Neste período, na UFMT, nossa parceria se deu também com 
o Prof. Nicolau Priante (hoje falecido) e Prof. José de Souza Nogueira 
(Paraná), com estudos derivados dos dados coletados na Torre de Coleta de 
Dados instalada em área de vegetação de Sinop-MT. Orientamos também 
alguns trabalhos de monografia no curso de Bacharelado em Geografia.

Desta parceria de estudos, produzimos o artigo denominado “Os 
Efeitos da Conversão da Paisagem no Balanço de Carbono e de Energia 
no Sudoeste da Amazônia”, que foi publicado pela FAPEMAT (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso), em 2002. 

Coordenação de Curso de Especialização em Cartografia - 1996-1997

Entre as atividades acadêmicas e de administração que fizeram 
parte do meu trabalho no Departamento de Geografia, coordenei o Curso 
de Especialização em Cartografia, oferecido no período de 1996 a 1997. 

O referido curso mostrou que existia demanda significativa 
de profissionais, não só da Geografia e de outros cursos da UFMT, 
mas de vários órgãos de planejamento e gestão do governo estadual e 
municipal. Assim sendo, os discentes que frequentaram o Curso de 
Especialização trabalhavam com Cartografia e necessitavam adquirir 
novos conhecimentos técnicos, já em curso no mercado nacional. 
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Fizeram parte da composição dos alunos matriculados técnicos do 
INCRA, INTERMAT, SEPLAN, IBGE, professores e alunos do Curso 
de Geografia, Geologia, Agronomia e Física da UFMT, além de outros. 
Entre os discentes também estiveram presentes no curso professores do 
Ensino Médio e Fundamental das escolas públicas e alguns de escolas 
privadas de Cuiabá e de outros municípios do estado de Mato Grosso. 

 Entre os vários docentes que ministraram disciplinas e orientaram 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) podemos citar Maria Helena 
Simielli, Gizele Girardi, Marcelo Martinelli e Mario De Biasi da USP. 

Doutorado e o projeto Capes/Cofecub/Laboratoire Costel

No período de 1997 a 2000, foi aprovado meu afastamento das 
atividades acadêmicas junto ao Curso de Geografia da UFMT para cursar 
o Doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
USP, sob a orientação da Profa. Dra. Magda Adelaide Lombardo.

Naquele período, fomos contemplados com a aprovação de um 
projeto de pesquisa no âmbito do Edital CAPES/COFECUB, em uma 
parceria entre o Departamento de Geografia da UFMT e Université de 
Rennes 2, localizada na cidade de Rennes, na Bretanha, França. O projeto de 
pesquisa intitulado “Ecossistemas e Organização do espaço na Amazônia 
Mato-grossense”, financiado pela CAPES, funcionou como um projeto 
guarda-chuva que abrigou vários projetos de colegas do Departamento 
de Geografia da UFMT, como Gilda Tomasini Maitelli, Sônia Regina 
Romancini, Ivanizza Lourdes Lazarotto e Peter Zeilhofer.  

O meu projeto de pesquisa do Doutorado foi desenvolvido 
nesse contexto de parceria e foi realizado junto à Universidade de 
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São Paulo e no Laboratoire de Rennes – Costel2, mediante uma bolsa 
Sanduíche pela CAPES. 

Além da minha tese de Doutorado, intitulada “Desmatamento, 
Urbanização do Campo e Variabilidade Climática na Amazônia Mato-
Grossense”, outras publicações derivaram no âmbito do CAPES/
COFECUB, como: “Mudanças no Uso do Solo e Variações Climáticas na 
Amazônia Mato-Grossense” no XIII Congresso Brasileiro de Meteorologia, 
2004, Fortaleza – CE; “Potentialities and Limits of the GOES-8 Visible 
imageryto study the effective magnitude of deflorestation in Mato Grosso - 
Brazil. A comparison with NOAA-AVHRR multi spectral data”, em Belo 
Horizonte-MG, no XI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 
de 2003, e “Utilização de Satélites Meterológicos para os estudos de 
paisagens e monitoramento do desmatamento em Mato Grosso – BR”  
na Revista Ecossistemas e Organização do Espaço na Amazônia Mato-
Grossense, 1999, Cuiabá-MT.

O projeto do CAPES/COFECUB finalizou com a publicação do 
livro intitulado “Impactos Socioambientais da Soja na Amazônia Mato-
Grossense”, no ano de 2007, com artigos de colegas pesquisadores do 
Departamento de Geografia da UFMT, sob a Coordenação da Profa. 
Gilda Tomasini Maitelli e Cleusa A. G. P. Zamparoni. 
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Coordenação de curso de graduação

No tocante às minhas atividades no âmbito da administração 
do Departamento de Geografia, colaborei, por duas gestões, como 
Coordenadora de Curso de Geografia, sendo que a primeira gestão se 
deu em parceria com o Prof. Adolpho Eurípides da Silva e, na segunda, 
trabalhei com o Prof. Luiz da Rosa Garcia Netto, ambos na função de 
Chefe de Departamento.

Na primeira e segunda gestões, a administração da UFMT tinha o 
Prof. Paulo Speller como reitor e a Profa. Maria Lúcia Cavalli Neder como 
Pró-Reitora de Ensino e Graduação que, por motivos de estudos para 
término de capacitação acadêmica, afastou-se do cargo e foi substituída 
pela Profa. Maria Benício Rodrigues (in memoriam). 

Esta experiência oportunizou-me conhecer os meandros de 
funcionamento da administração de um Departamento no contexto 
do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e da Universidade 
como um todo. O trabalho na Coordenação envolvia a vida acadêmica 
de todos os alunos do Curso de Geografia (Licenciatura e Bacharelado) 
que, na época, tinha como matriz curricular uma entrada e duas saídas. 
Assim sendo, o aluno terminava a modalidade Licenciatura e podia dar 
continuidade no Bacharelado, imediatamente na sequência temporal ou 
voltar posteriormente. 

Trabalhávamos diretamente com a Coordenação de Assuntos 
Estudantis (CAE) de onde as normatizações acadêmicas apreciadas e 
aprovadas no âmbito do CONSEPE eram passadas para serem executadas 
pelas Coordenações de Curso. 

Nesta época, não havia, ainda, informatização na Instituição e, 
desta forma, todos os trâmites dos processos eram realizados por meio de 
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entregas manuais. O risco de extravio de documentos e perdas de prazo 
era preocupante e exigia a presença do Coordenador em período integral 
no Departamento. Na nossa primeira gestão, a Chefia de Departamento 
e o Coordenador de Curso se revezavam nas férias de final de ano para 
manter o Departamento sempre aberto aos docentes, discentes e ao 
público em geral.

Realizamos a primeira reestruturação da matriz curricular do 
Curso, sob a Coordenação da Profa. Matilde Crudo, então Pró-Reitora 
de Graduação. Na época, a discussão entre a separação da Licenciatura 
(como ensinar a ensinar) e o Bacharelado (mais técnico) teve início e veio 
se concretizar mais tarde, com o Curso de Licenciatura em Geografia e o 
Curso de Bacharelado na mesma área.  

Neste período, recebemos a primeira Avaliação do Curso pelo 
INEP-MEC, que foi realizada pelas respostas de 175 questões respondidas 
on-line pela Coordenação de Curso, bem como pela apresentação de toda 
a documentação acadêmica e administrativa do Curso. Lembro-me que 
tivemos dificuldade para apresentar a parte de instalações do Curso para 
a Comissão de Avaliação, pois os alunos do ICHS se encontravam em 
greve e fecharam o acesso ao prédio. Felizmente, o Curso de Geografia 
obteve aprovação pelo INEP, com nota B no cômputo final das 
dimensões avaliadas. 

PROAFRICA – projeto de pesquisa sobre mudanças climáticas e 
desastres naturais em Moçambique e Brasil (Mato Grosso) – 2007 a 2012

A partir do ano de 2007, comecei a trabalhar com Desastres Naturais 
no âmbito das Mudanças Climáticas, em parceria com a Universidade 
Eduardo Mondlane de Maputo/Moçambique. Os projetos de pesquisa 



225

foram financiados pelo CNPq no âmbito do Edital PROAFRICA 06 
- Mato Grosso-Brasil/Moçambique-África – intitulado “Variabilidade, 
Ritmos e Mudanças Climáticas: Causas Naturais e Derivação Antrópica: 
reflexões teóricas/metodológicas/práticas sobre o estado da arte na 
Amazônia Mato-Grossense/Brasil e Moçambique/África” e PROAFRICA 
012-2009 – denominado “Mudanças climáticas: mapeamento das áreas 
de risco e desastres naturais associados às instabilidades atmosféricas 
severas na Amazônia Mato-grossense/Brasil e Moçambique/África”. 

Este projeto de pesquisa ofereceu Cursos de Atualização sobre 
Técnicas Estatísticas e Geoprocessamento para docentes, discentes e 
público em geral de Mato Grosso. Em 2008, surgiu o Grupo de Pesquisa 
- TROPCLIM - Grupo de Estudos de Clima Tropical entre Brasil e 
Moçambique/África que abrigou as orientações de projetos de alunos de 
PIBIC, Bacharelado e Mestrado em Cuiabá e Maputo - Moçambique. 

O grupo de pesquisa objetiva a organização de uma rede 
interdisciplinar de pesquisadores interessados no tema das mudanças 
climáticas naturais/antrópicas na escala regional, envolvendo o Brasil 
(Amazônia Mato-Grossense) e na África (Moçambique). Estes países, 
embora localizados geograficamente nas latitudes tropicais, com clima, 
relevo e vegetação semelhantes, representam diferentes dimensões, distintos 
processos históricos e contextos diferentes. Entretanto, de forma específica, 
cada um apresenta hoje uma combinação de antigas desigualdades com 
novas formas adquiridas nas últimas décadas do século XX. 

Moçambique, na última década do século passado, passou 
rapidamente de uma economia de Estado a outra de mercado, gerando um 
processo de produção socioespacial diferente da vivenciada no contexto 
do colonialismo português e pós-independência, em 1975, expressos pelo 
desmatamento intensivo na região Norte do país, devido aos acordos 
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econômicos e comerciais de Moçambique com a China, e as queimadas 
descontroladas de floresta, para fins de cultivo agrícola. 

No Brasil, a colonização ocorrida no contexto mato-grossense, 
na década de 1970, deu-se via processo de colonização dirigida para o 
Estado, forjando grandes mudanças espaciais que abarcavam a economia, 
a política e os contextos sociais e culturais. A migração para o Mato 
Grosso foi constituída por agricultores que haviam perdido suas terras 
para o processo de modernização e mecanização da agricultura no Sul do 
país. Este processo gerou relevante desmatamento que foi reunindo as 
condições favoráveis para a prática agrícola da monocultura no Estado, 
em especial à cultura da soja e mais recentemente o algodão, foi coroado 
pelo agronegócio na atualidade. 

Assim, os estudos desenvolvidos no âmbito do TROPCLIM 
buscaram estudar as dimensões qualitativa e quantitativa dos estudos 
climáticos, como fenômeno socioambiental que, no estágio atual 
do desenvolvimento da ciência e da sociedade, é considerado um dos 
elementos do suporte físico do espaço geográfico.

É importante frisar que o significado do nome do grupo foi 
modificado em 2014, devido à entrada de novos pesquisadores que 
trouxeram inovadoras temáticas de investigação, que iam além das áreas 
de estudos de Moçambique e de Mato Grosso, no Brasil. 

Assim, o grupo de estudos encontra-se registrado e autenticado 
junto ao CNPq como TROPCLIM - Grupo de Estudos de Clima 
Tropical,e pode ser acessado pelo espelho dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9108640292104983.

Destes projetos de pesquisa conjunta resultaram algumas 
publicações como “Riscos e Desastres Naturais em Ambiente Urbano: O 
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Exemplo de Cuiabá/MT”. Revista Brasileira de Climatologia, em 2012,e 
o capítulo de livro “Desastres Naturais no âmbito das (in)certezas das 
Mudanças Climáticas: as enchentes em Cuiabá-MT”, na obra intitulada 
“População, Ambiente e Desenvolvimento”, publicada em Brasília-DF, 
no ano de 2012. 

Pos-Doc Senior - CNPq

O Pós-Doc foi oportunizado pela liberação das minhas atividades 
acadêmicas no Departamento de Geografia da UFMT e por aprovação 
em Edital do CNPq.  Foi desenvolvido junto ao Departamento de 
Geografia da Universidade de Campinas (UNICAMP), no ano de 2009, 
sob a supervisão da Profa. Luci Hidalgo Nunes. 

A proposta de investigação, intitulada “Mudanças Climáticas: 
mapeamento das áreas de risco e desastres naturais associados às 
instabilidades atmosféricas severas na Amazônia Mato-Grossense/Brasil e 
Moçambique/Africa Austral”, teve como objetivo realizar mapeamentos 
de risco e desastres naturais associados às instabilidades atmosféricas 
severas para a Amazônia Mato-Grossense/Brasil e Moçambique/África. 

Além do projeto de pesquisa, ministrei uma disciplina eletiva no 
curso de Bacharelado em Geografia da Unicamp, bem como participei de 
eventos que abordaram discussões sobre assuntos relacionados aos desastres 
naturais e às Mudanças Climáticas nas várias escalas de abordagens. 

Produzimos o capítulo de livro intitulado “Desastres Naturais e 
Origem Atmosférica e seus Impactos em Moçambique”, que faz parte 
da obra “Gestão de Áreas de Riscos e Desastres Naturais”, publicada na 
Unesp de Rio Claro, no ano de 2012. 
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Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Geografia – nível Mestrado 
teve início em 2003 e foi coordenado pela Profa. Gilda TomasiniMaitelli 
até o ano de 2010. Neste período, fui Vice-Coordenadora do Programa. 

Na época, os Programas de Pós-Graduação aprovados e 
funcionando na Instituição não faziam parte, de forma oficializada, da 
estrutura organizacional da UFMT. Desta forma, não havia remuneração 
para os Coordenadores de Curso. 

Por motivo de afastamento para tratamento de saúde da Profa. 
Gilda, assumi, por um ano, a Coordenação da Pós-Graduação em 
Geografia (POSGEO). 

Neste ano, recebemos a primeira visita da Comissão da CAPES 
que discutiu a evolução e as necessidades do Programa frente às exigências 
para a Pós-Graduação no âmbito do país. 

Esta experiência também foi importante e contribuiu para o 
meu processo de conhecimento e atuação na parte administrativa do 
Departamento no contexto da UFMT. 

GECA – Grupo de Pesquisa em Geografia Agrária, Conservação da 
Biodiversidade 

No ano de 2013, comecei a participar de forma mais efetiva junto 
ao GECA - Grupo de Pesquisa em Geografia Agrária, Conservação da 
Biodiversidade, coordenado pela Profa. Onélia Carmem Rossetto e pela 
Profa. Nely Tocantins. 
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A atuação neste grupo de estudos permitiu a participação em 
trabalhos na modalidade da Extensão da UFMT. Foi e está sendo, 
até o presente momento (2016), uma experiência marcante na minha 
trajetória como professora e pesquisadora da Instituição, pois me permitiu 
trabalhar com as comunidades que são atores e vítimas dos problemas 
socioambientais derivados da apropriação e produção do espaço urbano e 
rural de diversas localidades do Mato Grosso. 

Trabalhar no GECA me possibilitou a inserção dos estudos do 
clima, dos desastres naturais e das mudanças climáticas nas investigações 
realizadas pelo grupo de pesquisas. De alguma forma tentamos, a 
cada trabalho, ultrapassar um pouco mais a dicotomia posta para os 
estudos geográficos. 

Neste grupo participei de vários projetos como “O Córrego do 
Barbado no contexto da construção da Avenida Parque do Barbado e 
a Copa do Mundo de 2014”; “Estudos socioambientais durante a 
construção da BR-242 em MT” e os “Problemas Socioambientais de 
Mimoso e Capão Verde em MT”. 

Dentre as publicações do GECA têm destaque as publicações 
conjuntas, como: “Características demográficas em áreas de risco: 
impactos da construção da Avenida Parque do Barbado em Cuiabá - 
MT”, na Revista Mato-Grossense de Geografia em 2013; “Áreas de risco 
(APP´s), Desapropriações e a Copa de 2014 em Cuiabá/MT: Impactos 
socioambientais e legislação”. Revista GeoNorte em 2012.

Publicamos o capítulo intitulado “O Pantanal e a Região de 
Cáceres-MT: Variabilidade no Ritmo Pluviométrico, a Análise Rítmica 
como Método de Abordagem e Interpretação”, no livro Ambiente Agrário 
do Pantanal Brasileiro: Socioeconomia e Conservação da Biodiversidade, 
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organizado pelas professoras Onélia Carmem Rossetto e Nely Tocantins, 
no ano de 2015. 

Para finalizar, registro que, nestes anos todos em que estive 
trabalhando no Departamento de Geografia da UFMT ministrei 
disciplinas na Graduação (Licenciatura, Bacharelado na Sede,  nos Cursos 
de Interiorização do Estado de Mato Grosso – Sinop, Sorriso e Primavera 
do Leste e no Curso de 2ª. Licenciatura - PARFOR); na Pós-Graduação 
Lato Sensu e Stricto Sensu;  orientei Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC), Monografias de Especialização e Dissertações de Mestrado e 
participei de eventos científicos locais, nacionais e internacionais. 

4.13 LUIZ DA ROSA GARCIA NETTO

Natural de Santa Maria, RS. Pós-Doutor em Geografia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2009); Doutor em 
Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina 
- UFSC (1997-2000); Mestre em Engenharia Civil pela Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC (1994-1996); Especialista em 
Engenharia Rural pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
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(1989-1990); Graduado em Geografia - Bacharelado pela Universidade 
Federal de Santa Maria - UFSM (1980-1985). Foi professor Associado na 
Universidade Federal de Mato Grosso, até 2014. Tem experiência na área 
de Geografia, com ênfase em Regionalização. 

Orientou nas áreas de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
e Urbano e Turismo. Bolsista do CNPq na modalidade DCR-B, no 
período de 01/05/2016 a 30/04/2018, em parceria com os seguintes 
Grupos de Estudo e Pesquisa: Grupo de Estudo e Pesquisa em Inteligência 
Computacional (GEPIC), que desenvolve pesquisa na área de análise de 
dados e inteligência computacional, com foco em inovação tecnológica; 
Laboratório de Prática e Geoprocessamento (LAPEGEO/UFMS), 
que desenvolve atividades de geoprocessamento e cartografia (UFMS/
CPTL); Grupo Estudos Estratégicos e Planejamento Integrados (GEEPI 
/UFMT), desenvolve pesquisas com foco nas demandas por soluções 
tecnológicas para aproveitamento econômico de forma sustentada através 
do turismo; SEBRAE (Três Lagoas - MS), que apóia o desenvolvimento 
do projeto como interlocutora entre empresários e secretarias de turismo 
dos municípios da região Costa Leste e o Grupo de Pesquisa em Teorias 
do Jornalismo e Experiências Profissionais (PUC-RIO), que desenvolve 
pesquisas no âmbito da linha de pesquisa Comunicação e Experiência. 
Neste projeto, o grupo irá atuar nos estudos sobre marketing e propaganda.

O motivo da escolha pelo curso

Na realidade, na época, eu já gostava de observar a natureza, fazer 
trilhas, conhecer os cursos dos rios; também era hábito caçar e pescar com 
meu avô, muito..., no tempo em que ainda havia peixes nos rios e muitos 



232

animais nas matas do Rio Grande. Estes hábitos eram incentivados pelos 
avôs e nos colocavam em contato direto com a natureza.

Quando acadêmico no Curso de Bacharelado em Geografia, na 
Universidade Federal de Santa Maria, eu já trabalhava na Secretaria de 
Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul. Era Inspetor de 
Polícia. Isso, na realidade, me rendia “um certo..., status” entre os colegas 
e principalmente entre as colegas. O pessoal era curioso, queria saber 
sobre casos de polícia que aconteciam na cidade. Em geral, eu nem 
lembrava. Conseguia distinguir com facilidade os momentos de trabalho, 
estudo e família. Fazia com tamanha facilidade que não raro, às vezes, 
tinha dificuldade de me lembrar dos fatos das ocorrências policiais. 

Algo de que tenho orgulho de comentar é que, dentre os colegas, 
na época em que éramos acadêmicos, ao longo do curso, muitos acabaram 
optando pela docência. Diversos da nossa turma são os doutores que hoje 
se destacam na academia!!! Vejam só, na época ninguém pensava nisso, 
nosso mundo era tão pequeno. Costumo dizer que, para as condições e 
o nível de informação que tínhamos, nós somos um sucesso. Entre os 
quais posso citar os professores Doutores Roberto Rosa (UFU), Mauro 
K. Werlang (UFSM), Liliam Mariano da Rocha (UFSM), Denise Ferreira 
(UFU), Waterloo Pereira Filho (UFSM), Roberto Cassol (UFSM), Paulo 
Ricardo Brum Pereira (IF/SMA/SP), dentre outros.

Dentro do contexto, lembro agora que durante praticamente 
todo o meu tempo como graduando fui bolsista no Planetário da 
UFSM. Aliás, é o certificado conseguido, com maior número de horas 
– 3.600h. Na época, era permitido ser bolsista, mesmo com vínculo 
profissional, meu caso.
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Cursos de pós-graduação / pesquisas realizadas

Ao término do Curso de Graduação, eu e os colegas Paulo 
Ricardo B. Pereira e Carlos Borim elaboramos o Mapa Geomorfológico 
do Município de Santa Maria-RS (1988) - Universidade Federal de 
Santa Maria, sob a orientação da saudosa professora Dra. Maria da Graça 
Barros Sartori. Até onde sei, esse mapa foi a base de diversos outros 
estudos geomorfológicos e ainda se sustenta enquanto base de tudo, neste 
contexto temático.

Para a conclusão do Curso de Especialização em Interpretação 
de Imagens Orbitais e Sub Orbitais - Universidade Federal de Santa 
Maria, pesquisamos as Características Geomorfológicas e o uso do solo 
no município de Rondonópolis-MT (1990), ainda sob a orientação da 
professora Maria da Graça Barros Sartori. 

Foi neste período, mais preciosamente em dezembro de 1988, que 
passei no concurso para docente no Câmpus UFMT de Rondonópolis. 
Foram sete vagas, entrei em segundo na área humana. Nunca mais 
tivemos disponibilidade tão grande de vagas para concursos na UFMT. 
Nossa posse foi numa data bem interessante, 26 de dezembro de 1988. 

Na época, o câmpus de Rondonópolis tinha uma estrutura 
mínima, era um prédio para salas de aula, outro prédio que abrigava uma 
pequena Biblioteca, Secretaria e Direção. Os Departamentos estavam 
alojados em “containers” de metal, imaginem, no meio do cerrado. Os 
aparelhos de ar condicionado não davam conta de tanto calor. Para 
completar o quadro, o ônibus coletivo que servia ao Câmpus fazia uma 
volta em torno daquela estrutura, mais ou menos de hora em hora, o 
que fazia com que levantasse um poeirão avermelhado. Cobria tudo, 
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uma loucura. Na época das chuvas, tudo se transformava numa imensa 
barreira lamacenta. 

No tempo em que estive em Rondonópolis, me envolvi, num dos 
que considero ter sido dos melhores programas de extensão já desenvolvidos 
na UFMT, o Programa UNESTADO. Foi idealizado pela Pró-Reitoria de 
Extensão à época em que era Pró-Reitor o Prof. Abílio Camilo Fernandes, 
por um bom tempo. Cooperei com o Programa e fui Coordenador do 
Polo de Rondonópolis, depois do Polo Primavera, e participei de diversos 
eventos e atividades de Coordenação em Rondonópolis, São José dos 
Quatro Marcos, Primavera do Leste, Sinop, entre outros. Este programa 
tinha como objeto, a atualização de professores da rede pública do 
Estado e dos municípios. Foi um Programa que “derrubava os muros da 
universidade” e mostrava a UFMT no interior, como dizia o Prof. Abilio. 

Foi a partir do Programa UNESTADO que se fortaleceu a 
iniciativa da UFMT em expandir mais câmpus no interior do Estado. 
Assim, foi consolidado o Câmpus de Sinop, que começou com os Cursos 
propostos pelo Programa, seguido de uma pequena infraestrutura que 
levou ao que tem hoje. 

Aliás, (mais uma história), tive a oportunidade de estar passando 
com uma turma de alunos de Geografia/Rondonópolis, em viagem 
de campo para Alta Floresta, em 2009, fomos a primeira turma de 
universitários a visitar aquele câmpus. Na verdade, abrimos o primeiro 
livro registro de visitantes. Pernoitamos nas dependências do câmpus, que 
ainda não era no local em que é hoje, contando com uma grande estrutura 
de madeira, na cor verde, junto à entrada da cidade. Hoje está um câmpus 
moderno, com estrutura excelente. Havia outros que não vingaram, 
como o de Primavera do Leste, onde chegou a ser construída uma boa 
infraestrutura de prédios junto à saída para Barra do Garças. Lá chegaram 
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a funcionar diversos cursos, como Geografia, Administração, Economia e 
outros. Todos eram, como que, segundas turmas, sob a Coordenação dos 
Departamentos e Cursos do Câmpus de Cuiabá e de Rondonópolis. Mas 
a proposta de criação de mais uma unidade não vingou.

Ocorre também uma tentativa bem mais acanhada de se ter um 
câmpus em São José dos Quatro Marcos-MT. Lá, por um bom tempo, 
se mantinha instalada uma placa, grande, na entrada da cidade, que 
chamava atenção, “Aqui futuras instalações da UFMT”. Ao que eu soube, 
havia a tentativa de doação de terreno para a UFMT, mas a reitoria da 
época nunca assumiu tamanho projeto.

Em 1992, por questões familiares, consegui transferência 
para o Câmpus de Cuiabá, onde trabalhei até o final da carreira 
(aposentadoria) em 2014.

Em 2017, em função do envolvimento no projeto “O turismo 
como indutor do fortalecimento das economias Locais: o desenvolvimento 
regional na costa leste, MS”- FUNDECT/CNPQ/SECTEI n° 19/2015 
– DCR, que promove emprego e renda em nível regional, recebi 
homenagem da ONG - Associação Brasileira de Liderança: Melhores 
do Ano - Destaque Nacional - Mérito Social Pesquisador DCR, CPTL/
UFMS – UFMT: “cidadão que acrescenta à nação, exemplo digno de ser 
seguido por todas as pessoas de boa fé, honestas e de caráter em prol de uma 
sociedade mais igualitária justa e perfeita”.
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Trajetória profissional

Experiências anteriores ao ingresso na UFMT

Iniciei carreira profissional como Menor Estagiário do Banco do 
Brasil, dos 12 até 17 anos e 10 meses. Saí para cumprir o Serviço Militar 
Obrigatório, na Aeronáutica. 

Ingressei na UFMT, Câmpus de Rondonópolis em 26/12/1988 e 
em março de 1992 me transferi para Cuiabá.

Iniciei a carreira, concursado na área de humanas. Ministrei as 
disciplinas Geografia Agrária, Geografia Humana, Estudos Amazônicos e 
Geopolítica. Quando ainda no Câmpus de Rondonópolis. 

Quando transferi para Cuiabá, com minha especialização já 
defendida, mantive as disciplinas da área de humanas e passei a ministrar 
Fotointerpretação, depois Sensoriamento Remoto. Mais Tarde, retornando 
do Mestrado, em Cadastro Técnico Multifinalitário/ECV/UFSC, investi 
pelas disciplinas de Planejamento, Urbano e Regional. Ministrei ainda, 
por um bom tempo, a disciplina Técnicas de Pesquisa em Geografia.

Linha teórico-metodológica

Como pode ser observado, fiz minhas Pós-graduações nas 
Engenharias Rural, Civil e de Produção. Este meio acadêmico veio 
reforçar métodos, o gosto pelos autores de obras da linha positivista, 
legalista e desenvolvimentista, nas quais me incluo. 

Assim, meu discurso às vezes destoava um pouco dos demais 
colegas, da linha mais humanista. Mas, tenho a dizer que foi dentro dessa 
concepção e ótica que assumimos a Chefia de Departamento, junto com 
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a Profa. Cleusa A. G. P. Zamparoni na Coordenação de Ensino. Na época, 
um departamento cheio de problemas para se resolver, como dizíamos à 
época, “quase fechando!!!”

Então, quando assumimos o Departamento fomos chamados à 
Coordenação de Assistência ao Estudante – CAE. Lá nos informaram que 
não teria condições de formar uma próxima turma, pois o Departamento 
estava com toda sua documentação acadêmica totalmente irregular, bem, 
detalhes à parte... em dois anos na Chefia e Coordenação entregamos o 
Departamento totalmente saneado !!! Em dia, como se diz. Sem penalizar 
qualquer aluno. 

Do mesmo modo, mas numa condição bem menos grave, 
assumimos a Coordenação do POSGEO. Estávamos estagnados no 
conceito 3 perante a CAPES, pela terceira avaliação seguida.

Elaboramos um Plano Estratégico, que foi adotado e desenvolvido 
em quatro anos de Coordenação, e alcançamos o Conceito 4 junto à Capes.

Naquele período, não poderia deixar de citar dois envolvimentos 
que considero muito importantes. O primeiro foi a viagem que 
coordenamos, para Santarém. Essa viagem foi elaborada com incondicional 
apoio dos professores do POSGEO – Sônia R. Romancini, Cleusa A. G. 
P. Zamparoni, Hugo S. Werle, e 19 alunos. Foram 21 dias de campo, 
num trajeto entre Cuiabá e Santarém, via BR-163. Uma experiência que 
ninguém pode se esquecer.

Outro foi meu envolvimento com o Programa DRS, um projeto 
do Governo Federal em parceria da UFMT – Departamento de Economia, 
com o Banco do Brasil e diversas outras instituições em nível nacional. 
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A partir desse programa, tive um envolvimento importante em 
projetos de cunho essencialmente social, em Caruaru (PE) – em que 
conseguimos tirar 52 famílias do lixão, gerando emprego e renda a partir 
da fabricação de vassouras ecológicas; e em Palmas, (TO), quando nos 
foi oportunizado organizar um assentamento e incentivar a criação de 
uma Cooperativa de Produtores de Mel. Esse projeto foi coordenado pelo 
Departamento de Economia, com resultados extremamente positivos. 

Eu e mais sete outros professores convidados de outros 
departamentos da UFMT trabalhamos na capacitação de gerentes do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que apoiavam os projetos, 
sob a forma de contrapartida.

Outra iniciativa importante foi levar os nossos alunos para 
conhecer outras realidades. Assim, sempre que ministrava minha 
disciplina – Desenvolvimento Regional, pelo POSGEO, planejava uma 
viagem de sete dias até a Região da Bodoquena (MS). Lá, os alunos 
poderiam vivenciar diversas iniciativas e aspectos do desenvolvimento de 
uma atividade totalmente consolidada, o turismo.

Assim, digo que posso ser criticado, mas nossa gestão foi sempre 
transparente, legal, positiva e pró-ativa. Fomos sempre elogiados pela 
Administração Superior e nosso trabalho era reconhecido nas reuniões da 
Capes, em Brasília, na época em que nosso Coordenador de Área era o 
Prof. Dr. João Lima (Unesp, Presidente Prudente, SP). 

Neste período, das duas gestões (2010 a 2014) em que estive à frente 
do POSGEO tenho de agradecer o apoio, sempre, do nosso Colegiado.
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Contribuições para o desenvolvimento da Geografia em Mato Grosso

Pesquisas relevantes desenvolvidas no período de 2007 a 2014:

1. Expedição Técnica Rota Pantanal Pacífico – 2007-2008: 
este projeto teve por finalidade realizar, com a equipe de 
pesquisadores, uma viagem de estudos pelo eixo e entorno 
da Rota Pantanal Pacífico. Foram levantados dados primários 
e secundários, registros fotográficos e filmagens que 
subsidiaram a execução do projeto. Durante o percurso foram 
feitos contatos (palestras e visitas), previamente agendados 
em Universidades e órgãos de governo, nas principais 
cidades, ocasião em que estivemos divulgando, com material 
promocional (folders e mídia) a proposta de integração a 
que se propôs a Rota Pantanal Pacífico. Alunos envolvidos: 
Graduação: (2), Mestrado Acadêmico: (5) Integrantes: Luiz 
da Rosa Garcia Netto - Coordenador. Financiador: Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso-auxílio 
financeiro. Número de produções C, T & A: 12 / Número 
de orientações: 5.

2. Análise das políticas públicas em Mato Grosso a partir da 
ótica do desenvolvimento do Turismo no Estado 2007-
2008: Projeto PIBIC. Teve como objetivo analisar as políticas 
públicas em Mato Grosso a partir a ótica do desenvolvimento 
do Turismo no Estado. Alunos envolvidos: Graduação: (2), 
Mestrado acadêmico: (1). Integrantes: Luiz da Rosa Garcia 
Netto - Coordenador. Número de produções C, T & A: (1).
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3. Projeto PIBIC. Analisa a estrutura fundiária do PARNA - 
Parque Nacional de Chapada dos Guimarães – 2007-2009: 
Projeto PIBIC. Teve como objetivo analisar a estrutura 
fundiária do PARNA - Parque Nacional de Chapada dos 
Guimarães. Alunos envolvidos: Graduação: (1). Integrantes: 
Luiz da Rosa Garcia Netto – Coordenador Número de 
produções C, T & A: (1).

4. Unidades de Conservação e os Recursos Hídricos em Mato 
Grosso- 2007-2009: Teve como objetivo analisar o fato de que 
a maioria das áreas protegidas não contempla, dentro da área 
legal, as nascentes dos recursos hídricos. Alunos envolvidos: 
Mestrado acadêmico: (1).  Integrantes: Luiz da Rosa Garcia 
Netto Número de produções C, T & A: (4).

5. Estudo das Potencialidades Turísticas, Ambientais e 
Socioeconômicas e da Maior Integração entre Brasil, Bolívia, 
Peru e Chile – 2007-2010: Nas últimas décadas, ocorreram 
várias tentativas de integração dos países Sul-Americanos, 
sem um sucesso, digamos, consolidado. Assim surgiam: o 
MERCOSUL, a União dos Países da Amazônia, a OTCA 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o CAF 
Confederação Andina de Fomento, CAN Comunidades 
Andinas, IIRSA, e outras iniciativas para a Integração da 
Infraestrutura da América do Sul, ALCA - Área de Livre 
Comércio Sul-Americana e o MERCOESTE. Algumas dessas 
entidades têm tido sucesso parcial, outras nem isso, pois não 
se consolidam como integradoras de fato. Foi neste sentido 
que pretendemos estudar as potencialidades turísticas, 
ambientais e socioeconômicas, com vistas à análise de novas 
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alternativas de integração, tendo como foco de estudo a região 
de integração Centro-Oeste Sul-americano. Diretamente 
relacionado a esse tema, orientamos a proposta de mestrado 
“Estudo de viabilidade da Rota Turística Pantanal-Pacífico”. 
A pesquisa visou comprovar que o eixo entre o Pantanal e o 
Pacífico, por nós, doravante denominado de Rota Pantanal-
Pacífico, apresenta condições similares as que embasaram o 
sucesso da Rota Santiago de Compostela (Espanha e França) 
e do Roteiro Estrada Real, entre os estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, naquele momento 
pretendíamos verificar as condições ambientais, geográficas, 
físicas e humanas do entorno do eixo. Buscamos dados, 
informações e materiais que possibilitaram a idealização de 
sugestões seguras de quais atividades se poderiam desenvolver 
ou agregar, o que seria possível promover em prol da melhor 
integração entre os países e como envolver os grupos locais, 
de modo que estes participassem do processo produtivo e do 
avanço econômico, alcançando melhoria na qualidade de vida 
das comunidades, junto aos 4.500 Km que ligam o Pantanal 
Brasileiro ao Pacífico. Alunos envolvidos: Graduação: (1) 
Mestrado acadêmico: (3). Integrantes: Luiz da Rosa Garcia 
Netto – Coordenador. Financiador: Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Mato Grosso - Auxílio financeiro. 
Número de produções C, T & A: (20).

6. O Turismo como fator de integração entre Brasil, Bolívia, 
Peru e Chile - 2012 – 2014: Este projeto propôs o estudo do 
grau de integração entre os países, analisando possibilidade de 
novas inserções a partir das especificidades e heterogeneidades 
regionais produtivas e sociais, já que esta última é essencial 



242

para minorar as desigualdades sociais e que, só então, se possa 
alcançar o objetivo da equidade. Para tanto, o Estado tem 
um papel importante nesse processo, no sentido de tentar 
manter a identidade nacional. Que impeça que ocorra uma 
fragmentação do território de grandes dimensões, como 
tem o Brasil, por exemplo, quando se definem áreas mais 
desenvolvidas e outras menos. Interessante seria se ocorresse a 
tão aspirada integração regional e que o incentivo ao mercado 
interno e externo fosse considerado, de fato, algo fundamental 
para o desenvolvimento do país (PINTO, 2006). Este trabalho 
de pesquisa visou comprovar que o eixo entre o Pantanal e o 
Pacífico, identificado e denominado Rota Pantanal-Pacífico, 
pode ser um vetor de melhoria das relações existentes entre 
os países que se cruzam, na medida em que já foi provada sua 
viabilidade. O foco desse estudo foram as possibilidades de 
consolidação no centro-oeste Sul-Americano, a partir dessa 
rota de integração e de cultura, uma vez que as tentativas 
até então implementadas, objetivando integração,o foram 
sob a ótica da economia e da logística. Alunos envolvidos: 
Mestrado acadêmico: (2) Integrantes: Luiz da Rosa Garcia 
Netto – Coordenador. Número de orientações: (1). Número 
de produções C, T & A: 

7. Programa de Gestão, Supervisão Ambiental e Execução 
de Programas Ambientais referentes à Rodovia BR-242/
MT, trecho entre a BR-158/MT (Querência) e BR-163/
MT (Sorriso) - 2013 – 2014: Coordenador Geral Prof. Dr. 
Luiz Miguel de Miranda. Programa de Proteção aos Sítios de 
Importância Histórica, Cultural, Arqueológica e Paisagística 
- Subprograma de Monitoramento Arqueológico (Lotes 
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01 a 04 – BR-242) - Coordenador Subprograma Prof. Dr. 
Luiz da Rosa Garcia Netto, ambos professores da UFMT. 
O Programa de Monitoramento Arqueológico teve como 
objeto o acompanhamento e a vistoria do empreendimento 
durante toda a sua fase construtiva; acompanhamento das 
obras de engenharia, de forma a identificar os possíveis 
vestígios arqueológicos que porventura não foram levantados 
na fase da prospecção. Visou o aprofundamento dos estudos 
sobre as áreas afetadas, ameaçadas de serem impactadas pelas 
obras de implantação da estrada e das pontes dos lotes 1 a 
4 da BR-242 e, pela construção dos faunodutos. Assim, 
pretendeu a identificação e a localização de áreas de interesse 
de resguardo do Patrimônio Arqueológico, fundamentando-
se nos dados obtidos durante a realização dos estudos para 
o Diagnóstico Ambiental do empreendimento, bem como 
do estudo da legislação federal, de acordo com exigências 
do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 
(IPHAN), que regulamenta a pesquisa arqueológica no Brasil. 
Alunos envolvidos: Graduação: (21) /Mestrado acadêmico: 
(1) Integrantes: Luiz da Rosa Garcia Netto – Coordenador 
Sub-Programa Financiador: DNIT. Número de produções 
C, T & A: (12).

8. O turismo como indutor do fortalecimento das economias 
locais: o desenvolvimento regional na Costa Leste, MS. A Re-
gião Turística da Costa Leste não tem tradição no desenvol-
vimento de projetos, e praticamente inexistem estudos que 
levem à consolidação de qualquer atividade relacionada ao 
turismo e, por conta dessa situação, não é divulgada. Nes-
se sentido, estaremos promovendo um grande levantamento 
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de dados e informações, com o envolvimento local. Ao final, 
pretendemos disponibilizar um banco de dados e informações 
sobre a região, com apoio de produtos de software e platafor-
mas web, estudo sobre fontes de financiamento que poderão 
ser muito úteis para empreendedores, e propostas de revita-
lização de espaços específicos para os gestores. Alunos envol-
vidos: Graduação: (5); Mestrado acadêmico: (2); Doutorado 
acadêmico: (1). Integrantes: Luiz da Rosa Garcia Netto – 
Coordenador. NORA, G. D. (Giseli Dalla Nora), MIRAN-
DOLA, P. H. (Patrícia Helena Mirandola), Paris (Osvaldo 
Alexandre Paris), MIRANDA, A. P. M. (Amli Paula Martins 
de Miranda), MARCACINI, R. M. (Ricardo M. Marcacini 
), SIQUEIRA, F. M. B. (Francioly Marcos Batista Siqueira), 
MELLO, D. M. (Débora Moreira Mello), BARROS, M. H. 
S. (Matheus Henrique Souza Barros), ALMEIDA, R. (Renan 
Almeida), CORDEIRO, Y. F. (Yank Felipe Cordeiro), MA-
THIAS, B. (Bruna Mathias), BRAZ, A. M. (Adalto Moreira 
Bráz); Sub-Programa Financiador: CNPq. Número de pro-
duções C, T & A: (3).

Participação na AGB e outras Associações

Nunca fiz parte da AGB. Sempre tivemos algumas diferenças na 
forma de condução das discussões geográficas. Sempre fui um defensor 
do Bacharelado, fui Conselheiro do CREA numa gestão e vice em outra, 
com o Colega Hugo Werle, como representantes da UFMT. Assim, sou 
sócio da Associação dos Geógrafos Profissionais – AGP/RS. Tentamos 
criar a nossa AGP-MT em duas oportunidades, mas nunca conseguimos 
consolidar a Associação.
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4.14 SÔNIA REGINA ROMANCINI

No amanhecer do dia 13 de abril de 1961, nasci no pequeno sítio 
de meus pais, na zona rural do município de Santa Isabel do Ivaí, no 
Noroeste do estado do Paraná, e ali permaneci até a idade de quatro anos 
e meio. Sou filha de migrantes catarinenses, descendentes de italianos e de 
poloneses que vieram para o Brasil no final do século XIX, instalando-se 
no sul do estado de Santa Catarina.

Minha infância transcorreu com muitas brincadeiras na rua, estudo 
e formação religiosa na pequena capela de São José do Ivaí. Lembro-me 
que a coroação de Nossa Senhora de Fátima, no mês de maio, era minha 
festividade preferida. Nesta fase, aprendi com minha Mãe, Dona Irene, 
o gosto pelas viagens que propiciavam o conhecimento de outros lugares 
e pessoas. O pequeno trajeto entre Santa Isabel do Ivaí e Alto Paraná, 
onde moravam meus avós maternos, era realizado por meio de antigo 
ônibus, por vias não pavimentas, o que para mim era verdadeiramente 
mágico e me fascinava a paisagem vista pela janela. Meu avô materno, 
Estefano Kubaski, era um ambientalista nato e encantava-me com suas 
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narrativas sobre as histórias vividas e relatos sobre nossos antepassados, o 
que ampliava meu imaginário sobre o espaço mundial. 

Outra situação que me empolgava era quando meu pai, Valdemiro, 
um pequeno comerciante, levava-me em seu Jeep para a entrega das 
compras nas fazendas da região. Esses deslocamentos eram verdadeiras 
expedições que me proporcionavam vislumbrar diferentes localidades que 
detinham características naturais ainda pouco modificadas. 

Realizei a educação básica na escola pública, em Santa Isabel e 
em Loanda, e no ensino médio optei pelo curso Básico em Saúde. Ao 
concluir esta etapa, mudei-me com minha pequena família para a cidade 
de Paranavaí, tendo em vista continuar os estudos.

Fiz o curso de Licenciatura em Geografia na Fundação Faculdade 
Municipal de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí - FAFIPA, atual 
Universidade Estadual do Paraná. Câmpus de Paranavaí – UNESPAR, 
entre os anos de 1980 e 1983. Ao concluir a graduação eu estava na condição 
de desempregada e, como tantos conterrâneos, iniciei minha jornada 
migratória em busca de trabalho. Escolhi Geografia por ser um curso das 
ciências humanas e o fiz em duas etapas, conforme estruturação vigente 
nessa instituição durante o regime militar, primeiro, como licenciatura 
curta em Estudos Sociais e, depois, com a complementação em Geografia.

Minha formação estudantil se deu durante o regime militar e 
nossas reflexões políticas se davam, principalmente, no grupo de teatro do 
qual participei por algum tempo. Não tínhamos grupos de estudos, mas 
havia uma biblioteca que era o meu lugar favorito, onde passava muitas 
horas estudando. Meu universo particular era também preenchido pela 
participação no grupo de jovens da Catedral de São Sebastião.
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No período de minha formação estudantil trabalhei como artesã, 
confeccionando peças de lã em tricô. Aos 19 anos comecei a dar aulas em 
um colégio particular, o Duque de Caxias, porém não fui registrada. Isso 
só aconteceu no ano seguinte, quando fui contratada pela diretora do 
Educandário São Vicente de Paulo, pertencente às Filhas da Caridade de 
São Vicente de Paulo.

Ao concluir o curso de Geografia, em 1983, com apenas 22 
anos, vim conhecer Mato Grosso e senti que aqui era um lugar especial 
para mim. No início de 1984, fui contratada como professora interina 
da rede estadual de ensino de Mato Grosso, na qual passei em dois 
concursos (ambos com carga horária semanal de 20 horas) e permaneci 
até o ano de 1993. Prestei o concurso para a área de Geografia Humana, 
na Universidade Federal de Mato Grosso, sendo nomeada no dia 1º de 
novembro de 1993.

Dediquei às disciplinas desse campo da Geografia, especializando-
me em “Geografia Urbana” e “Geografia Cultural e Social”. Com a 
implantação da Pós-graduação em Geografia, em nível de Mestrado, 
passei a ministrar também a disciplina “A Produção do Espaço Urbano” 
e, atualmente, a disciplina “Cidades e Territorialidades Urbanas”.

No tocante à parte administrativa da Instituição, exerci apenas 
o cargo de chefe de departamento, no período de 2004 a 2006, e de 
coordenadora de ensino de graduação do curso de Bacharelado em 
Geografia (pro tempore, de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017).

Participei da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Cuiabá, 
e da diretoria no biênio 1995/1996, como primeira secretária, juntamente 
com as colegas Célia Alves Borges (Presidente), Gislaene Moreno (Vice-
Presidente), Onélia Carmem Rossetto (Diretora Cultural), Claudirene 
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Andrade Ribeiro (Diretora de Finanças) e Zélia de Oliveira Moscardini 
(2ª Secretária). Por ocasião dos 25 anos da Universidade Federal de 
Mato Grosso, organizamos um evento que denominamos de “Prata da 
Casa”, que propiciou o congraçamento entre professores e estudantes, 
com um jantar de comidas típicas regionais e a apresentação de diferentes 
modalidades artísticas.

Em relação à fundamentação teórica e metodológica, venho 
realizando minhas pesquisas na concepção da Geografia Humanista, 
inspirada no geógrafo francês Paul Claval, no Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Espaço e Cultura NEPEC e no Núcleo de Estudos em 
Espaço e Representações – do qual faço parte desde 2009.

O estado de Mato Grosso tem sido para mim uma fonte de 
inspiração para a pesquisa e para a docência. Sinto-me acolhida nesta 
terra que tem me propiciado o crescimento pessoal e profissional. Como 
expressões dessa acolhida, destaco meu ingresso no Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato Grosso, no ano 2000, e o recebimento do título de 
Cidadã Mato-grossense, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso, no ano de 2012.

Dedico imensa gratidão aos mestres que contribuíram para 
a minha formação profissional e, em especial, aos professores que me 
orientaram em diferentes etapas da minha vida estudantil. Pessoas sábias 
que, generosamente, ajudaram-me na construção de novos conhecimentos.

Entre os anos de 1992 e 1993, a realização do curso de 
Especialização em Educação Ambiental, no Instituto de Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso, propiciou-me a ampliação do 
meu conhecimento sobre o estado de Mato Grosso. O trabalho final 
versou sobre a “Educação Ambiental – Cultura Popular” e contou com 
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as orientações dos professores Aderval Costa Filho e Renete Maria de 
Almeida Maciel.

Entre as pesquisas por mim desenvolvidas, ressalto a dissertação 
de Mestrado, denominada “Pedra 90, meio ambiente urbano e educação”, 
apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação do Instituto 
de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, em 1996, sob a 
orientação da Professora Doutora Suíse Monteiro Leon Bordest.

O Doutorado em Geografia foi realizado na Universidade 
Estadual Paulista, UNESP, Câmpus de Presidente Prudente, cujo tema 
versou sobre “Paisagens de Cuiabá: uma abordagem geográfica”, com 
bolsa concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). A orientação da tese contou com a experiência 
do Professor Doutor Messias Modesto dos Passos, e a defesa ocorreu em 
dezembro de 2001.

Ressalto ainda o Estágio Pós-doutoral em Geografia Humana, 
realizado na Universidade de São Paulo, entre 2010 e 2011, sob a 
supervisão da Professora Doutora Ana Fani Alessandri Carlos. A pesquisa 
desenvolvida teve como título “Mudanças socioespaciais em Cuiabá: a 
atuação dos empreendedores imobiliários e o papel do Estado (1970 – 
2010)”, com aporte financeiro concedido pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

No período de 2002 a 2016, coordenei o Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Cidades e Novas Territorialidades (GECIT/UFMT), 
cujos integrantes realizaram pesquisas que contribuíram para a produção 
do conhecimento sobre temas urbanos e as relações entre espaço e cultura 
em Mato Grosso.
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A partir do ano de 2016, passei a integrar o Grupo de Pesquisa 
em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade (GECA), então 
coordenado pelas professoras Onélia Carmem Rossetto e Nely Tocantins 
e, atualmente, coordenado pela professora Giseli Dalla Nora e pelo 
professor Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima.

Em 5 de abril de 2018, em sessão pública, apresentei o Memorial 
à Comissão Permanente de Pessoal Docente da Universidade Federal 
de Mato Grosso como requisito para a promoção funcional à Classe de 
Professor Titular da Carreira do Magistério Superior da UFMT. 

No mês de maio de 2018, realizei a licença capacitação no 
Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais – 
LABOTER, da Universidade Federal de Goiás, UFG, sob a supervisão da 
Professora Doutora Maria Geralda de Almeida, com o desenvolvimento 
da pesquisa “Territorialidades e representações sociais de Cuiabá-MT”.

Entre as pesquisas por mim desenvolvidas há predominância de 
duas áreas de análise: A Amazônia Mato-grossense e a Região de Cuiabá, 
atualmente denominada de Região Metropolitana do Vale do Rio 
Cuiabá (RMVRC). Assim, as orientações de trabalhos de graduação e de 
dissertações de mestrado vinculam-se predominantemente a essas duas 
áreas de pesquisa.

Da mesma forma que meus professores e professoras da graduação, 
os da pós-graduação e dos estágios realizados foram de extrema importância 
para minha formação pessoal e profissional, evidencio também a presença 
dos(as) estudantes com os(as) quais convivi no decorrer de todos esses anos.

Assim, expresso meu carinho aos(às) orientados(as) e 
orientandos(as), relacionando-os(as) com seus respectivos trabalhos e 
data de conclusão.
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Dissertações do Mestrado em Geografia

Frank Giordany Aquino Fraporti. O espaço periurbano em Cuiabá (MT): 
contribuições para o planejamento e ordenamento territorial. 2019

Daril Domingos Motta. A Paisagem cultural do Distrito do Coxipó do Ouro em 
Cuiabá-MT. 2018

Thamires Cristine Corrêa.  Uma interpretação do espaço geográfico a partir das 
manifestações culturais em São Gonçalo Beira Rio- Cuiabá- MT: as práticas culturais 
do lugar e seus contextos.2018.

Radamés de Quadros Araújo. Territorialidades das prostitutas do “Zero” em Várzea 
Grande (MT). 2017. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade 
Federal de Mato Grosso

Sandra Magali de Amorim Carvalho - Migrantes nordestinos e novas territorialidades 
urbanas em Lucas do Rio Verde-MT. 2016.

Thays Barbosa Marinho.  O acesso à habitação pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida: reflexões sobre os residenciais Alice Novack e Águas Claras em 
Cuiabá-MT. 2016.

Edenilson Dutra de Moura. Conectando o urbano e o ensino superior: dinâmicas 
espaciais em Sinop-MT. 2015.

Ieda Terezinha Domingues. Dinâmica territorial do município de Sorriso: estudo 
sobre a segregação socioespacial. 2015.

Silvina Maria dos Anjos. A produção do espaço no contexto do comércio varejista 24 
horas em Cuiabá-MT. 2014.

Rejane Cristina da Silva Barros. A natureza nos empreendimentos imobiliários em 
Cuiabá-MT: o entorno do Parque MassairoOkamura. 2013

Josenilton Balbino de Melo. A verticalização em cidades médias: uma análise da 
cidade de Rondonópolis-MT. 2013.
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Josemara de Brito Souza. A influência da Universidade Federal de Mato Grosso na 
dinâmica do mercado imobiliário nos bairros Jardim das Américas e Boa Esperança 
em Cuiabá (MT). 2011

Marcos Amaral Mendes.  Identidade e território: estudo sobre a devoção a São 
Benedito em Cuiabá-MT. 2010.

Daniel Borges de Souza. O avanço técnico do campo e as contradições infraestruturais 
do urbano em Campo Verde/MT. 2010.

Maria Garcia Vilaça.  Envelhecimento populacional e a Gestão da Cidade: um 
estudo sobre Cuiabá-MT. 2009. 

Adriana Queiroz do Nascimento.  Um estudo sobre a cidade ilegal em 
Cuiabá-MT. 2009. 

Chênia Castilho Reis.  Pantanal Shopping: um novo espaço de comércio em 
Cuiabá-MT. 2008. 

Cleire Oliveira Rodrigues. As Novas Territorialidades em Sinop - MT. 2007. 

Edilson Almeida de Souza. Modernização Agrícola na Amazônia: A Dinâmica 
Territorial em Paragominas/PA. 2007.

Mariselma Lopes Fonseca de Amorim. Uma alternativa de Excursionismo Eco-
Rural em Água Fria – Distrito de Chapada dos Guimarães/MT. 2007.

Maria Lúcia Coradini. A paisagem simbólica de Bom Sucesso e Limpo Grande em 
Várzea Grande-MT. 2006.

João Pedro Figueiró D’ Ornellas. Movimentos de luta e estratégias de vida em uma 
área segregada da cidade de Cuiabá: o bairro Novo Horizonte. 2006. 

Patrícia Aparecida Matos de Oliveira Alberton. O bairro popular nos imaginários 
urbanos. 2006. 

Eledir da Cruz Martins.  A Natureza na Cidade: Verticalização no Entorno do 
Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá-MT. 2005.

Rita de Cássia Oliveira Chiletto. Avaliação do Estatuto da Cidade como promotor 
do reordenamento territorial do Aglomerado Urbano Cuiabá-Várzea Grande. 2005. 
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Elidia de Abreu. Shopping 3 Américas: um estudo sobre a (re)estruturação urbana 
do bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT. 2005. 

Monografias de conclusão de curso de especialização 

Marcos Amaral Mendes. Festa de São Benedito: materialidade da fé e identidade 
do povo cuiabano. 2008. Monografia (Patrimônio, Turismo e Desenvolvimento 
Regional) – Universidade Federal de Mato Grosso.
José Maria Andrade. O bairro de São Gonçalo Beira Rio em Cuiabá-MT: 
o lugar, o jovem e o turismo. 2008. Monografia (Patrimônio, Turismo e 
Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal de Mato Grosso.
Suzete da Silva Galdino. Turismo e Educação: Turismo Cultural na 
Comunidade de Barranco Alto, Município de Santo Antonio de Leverger-MT. 
2008. Monografia (Patrimônio, Turismo e Desenvolvimento Regional) - 
Universidade Federal de Mato Grosso.
Chênia Castilho Reis.  Espaço público versus espaço privado na Avenida 
Historiador Rubens de Mendonça. 2005. Monografia (Mato Grosso: dinâmica 
da ocupação) - Universidade de Cuiabá / Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

Jackeson Luiz Borges de Melo. Transformações espaciais no entorno do 
Shopping Goiabeiras no bairro Duque de Caxias – Cuiabá-MT. 2019. 
(Geografia Bacharelado).

José Jeferson Silva Santos. Expansão urbana em Várzea Grande e o ensino 
de geografia na Escola Municipal de Educação Básica Benedita Bernardina 
Curvo.2018. (Geografia Licenciatura).

Alex Araújo de Souza. Uma abordagem geográfica sobre a Festa de São Roque 
na Praia dos Bois em Barão de Melgaço - MT. 2018. (Geografia Licenciatura).
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Washington Luiz Pimentel Alves. Um olhar geográfico sobre o Grupo Folclórico de 
Siriri Voa Tuiuiú em Cuiabá-MT. 2018. (Geografia Licenciatura). 

Gabriel de Miranda Soares Silva. (Re)estruturação urbana e a formação de (multi)
centralidades na cidade de Várzea Grande – MT. 2018. (Geografia Bacharelado). 

Jonathan de Almeida Pardim.O espaço urbano no Jardim Itamaraty e sua relação 
com o ensino de Geografia na Escola Estadual Clêinia Rosalina de Souza. 2018. 
(Geografia Licenciatura).

Maria Soares da Costa. Memórias do Capão de Negro e o surgimento do Bairro 
Cristo Rei em Várzea Grande-MT. 2018.

Joelton Gonçalo da Costa Santos. A dinâmica urbana de Santo Antônio de Lerverger 
na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. 2017. (Geografia Licenciatura).

Wildes Lopes de Oliveira. A música regional mato-grossense no ensino de Geografia. 
2017. (Geografia Licenciatura)

Damaris dos Santos. Acessibilidade urbana no Centro de Cuiabá(MT): o uso do 
espaço público por pessoas com deficiência. 2017. (Geografia Bacharelado).

GusleneTertuliana Ribeiro. Ensino de geografia e manifestações culturais: a dança do 
Congo em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. 2017. (Geografia Licenciatura).

Maria Olinda Miralha Palma dos Santos. Representações culturais de Mato Grosso 
no ensino básico na cidade do Rio de Janeiro.2016. (Geografia Licenciatura).

Euclides de Lima. A importância social do uso da energia solar nos condomínios de 
baixa renda em Cuiabá-MT.2016. (Geografia Licenciatura).

Jean Carlos Figueiredo Soares.  Dinâmica Territorial do Jardim Imperial em 
Decorrência da Implantação de Condomínios Fechados no Período de 2004 - 2016. 
2016. (Geografia Bacharelado).

Carina do Amaral Barros. A Cavalhada: uma Manifestação Cultural do Município 
de Poconé – MT. 2015. (Geografia Licenciatura). 



255

Elisama dos Santos.  A influência do artesanato e das relações socioculturais na 
caracterização da comunidade Limpo Grande – Várzea Grande – MT. 2015. 
(Geografia Bacharelado).

Claumiranda Batista Lima. Festa multicultural no espaço da escola EMEB Jesus 
Criança - Cuiabá (MT). 2015. Curso (2ª Licenciatura em Geografia - PARFOR).

Luciano Antonio de Oliveira. Haitianos: migrar e morar em Cuiabá - MT. 2015. 
(Geografia Bacharelado).

Thatiane de Oliveira Leite.  Novas dinâmicas territoriais no Jardim Imperial e 
ensino da cidade. 2015. Curso (Geografia Licenciatura).

Tatiane Chagas Passamani Silva. Os pioneiros de Brasnorte - MT. 2015. Curso (2ª 
Licenciatura em Geografia - PARFOR).

Ieda Terezinha Domingues.  Perspectiva geográfica do tema transversal meio 
ambiente nas escolas municipais de Sorriso (MT). 2014. (Geografia Licenciatura).

Grace Caroline de Arruda Correia.  Siriri: falando e fazendo arte. 2014. 
(Geografia Licenciatura).

Jonatan Lucas da Conceição e Silva.  Os promotores imobiliários e a dinâmica 
urbana em Cuiabá (MT) na contemporaneidade. 2013. (Geografia Bacharelado).

Daicy Benedita Corrêa Oliveira. Perspectivas da Associação Cultural Flor Ribeirinha 
face a Copa do Mundo em Cuiabá(MT) - 2014. 2013. (Geografia Bacharelado).

Edenilson Dutra de Moura. Reflexões urbana e culturais sobre a cidade de Sinop 
(MT). 2013. (Geografia Bacharelado).

Radamés de Quadros Araújo. Territorialização na Avenida da FEB em Várzea 
Grande (MT). 2013. (Geografia Bacharelado).

Waldeci Moreira da Silva. Ponte Sergio Motta – Influência no desenvolvimento 
socioeconômico do Grande Cristo Rei em Várzea Grande (MT). 2012. 
(Geografia Bacharelado).

Ingrid Regina Santos. A percepção socioambiental da bacia do Cuiabá: uma análise 
dos agentes interessados na qualidade de sua água. 2011. (Geografia Bacharelado).
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Eliane Rodrigues da Silva.  Estudo sobre a centralidade na periferia urbana: o 
bairro Pedra 90 em Cuiabá (MT). 2010. (Geografia Bacharelado).

Iracema Alves da Silva. Uma abordagem da relação do migrante rural e a cidade: o 
caso do bairro Pedra 90 em Cuiabá (MT). 2010. (Geografia Bacharelado).

Josemara de Brito Souza.  A universidade e a produção da cidade. 2009. 
(Geografia Bacharelado).

Adriana da Mata Silva. Expansão territorial e mercado imobiliário em Lucas do Rio 
Verde-MT. 2009. Curso (Geografia Bacharelado).

Adriana Queiroz do Nascimento.  A organização do espaço urbano por agentes 
sociais excluídos – estrutura e regularização fundiária no caso Vista da Chapada/
Cuiabá. 2008. Curso (Geografia Bacharelado).

Luciana Rosa de Campos. Agronegócio e dinâmica territorial em Diamantino-
MT. 2008. Curso (Geografia Bacharelado).

Altieres Dias Andrade. O Shopping Popular e o perfil dos consumidores. 2007. 
(Geografia Bacharelado).

Arno Secchi. A segregação sócio-espacial em Sorriso: um estudo sobre o bairro União. 
2005. (Geografia Bacharelado).

Jeane Claides.  A expansão territorial e o mercado imobiliário em Sorriso-MT. 
2005. (Geografia Bacharelado).

Jorge Maroneze.  A territorialidade sulista na cidade de Sorriso-MT. 2005. 
(Geografia Bacharelado).

Edilson Almeida Souza. Mercado informal - estratégia de sobrevivência em Cuiabá-
MT. 2004. (Geografia Bacharelado).

Geisa Maria de Albuquerque Picolli.  O sagrado e o profano na festa de Nossa 
Senhora de Santana em Chapada dos Guimarães. 2003. (Geografia Bacharelado).

Sandra Magali Amorim. Praças de Cuiabá: República, Alencastro, Ipiranga. 2003. 
(Geografia Bacharelado).
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Eledir da Cruz Martins. Qualidade ambiental urbana: um estudo sobre o Núcleo 
Habitacional CPA IV. 2002. (Geografia Bacharelado).

Neide Shimizu F. NOBREGA.  Projeto Ecomoradia - realidade e perspectivas. 
1997. (Geografia Bacharelado).

Jorgete Barros S. Oliveira. As ocupações e o crescimento urbano de Cuiabá - estudo 
de caso - Primeiro de Março. 1995. (Geografia Bacharelado).

Orientação de Iniciação Científica 

Orientações realizadas no Programa de Iniciação Científica (Pibic), no 
Curso de Geografia:

Gabriel de Miranda Soares Silva.  Ruas de especialidades na área de saúde em 
Cuiabá-MT. 2018.

João Marcos de Campos BarrosCorrea. Territorialidades e representações de 
Cuiabá: um estudo a partir do comércio e serviços 24 horas. 2018.

Franciellen de Almeida Figueiredo. Práticas socioespaciais em Cuiabá-MT: uma 
abordagem sobre a Avenida Getúlio Vargas e áreas do entorno. 2018.

Gabriel de Miranda Soares Silva.  Novas centralidades intraurbanas no espaço 
metropolitano: um estudo sobre o Várzea Grande Shopping. 2017.

Maurício Dallabrida. A expansão da periferia urbana no entorno da Grande 
Morada da Serra em Cuiabá (MT). 2017.

Gabriel de Miranda Soares Silva. A Expansão Horizontal da Cidade de Várzea 
Grande (MT). 2015. 

kelly da Silva Campos Nunes. Práticas Sociais Cotidianas dos Imigrantes Haitianos 
e Novas Espacialidades em Cuiabá (MT).2015. 

Adriana da Mata.  Agronegócio na Pré-Amazônia Mato-Grossense: estudo da 
dinâmica territorial dos Municípios de Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio 
Verde, Sorriso e Sinop. 2008. 
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Josemara de Brito Souza.  O processo de reestruturação urbana e as novas 
centralidades em Cuiabá-MT. 2008. 

Elaine Cristina Paniago Rodrigues. Reestruturação urbana e as novas centralidades 
em Cuiabá – MT: uma analise sobre o processo de gentrificação no centro 
histórico. 2008. 

Ronaldo Benedito dos Santos.  Agronegócio na Pré-Amazônia Mato-Grossense: 
estudo da dinâmica territorial dos Municípios de Diamantino, Nova Mutum, Lucas 
do Rio Verde, Sorriso e Sinop. 2007. 

Edinalva Almeida da Fonseca. Modernização no campo e urbanização na Pré-
Amazônia Mato-Grossense: os exemplos de Sinop, Itaúba e Alta Floresta. 2006. 

Ronaldo Benedito dos Santos. Modernização no campo e urbanização na Pré-
Amazônia Mato-Grossense: os exemplos de Sinop, Itaúba e Alta Floresta. 2006. 

Ronaldo Benedito dos Santos. Espaço e manifestações culturais em Santo Antônio 
de Leverger. 2005. 

Roberto Nunes Vianconi Souto. A produção do espaço urbano em Chapada dos 
Guimarães. 2003. 

Paula Alexandra Soares Silva.  As transformações urbanas em Chapada dos 
Guimarães. 2003. 

Paula Alexandra Soares da Silva. Espaço e manifestações culturais na Região de 
Cuiabá: um estudo sobre São Gonçalo Beira Rio. 2003. 

 Roberto Nunes Vianconi Souto. Espaço e manifestações culturais na região de 
Cuiabá: um estudo sobre Várzea Grande. 2003. 

Marcio Santa. Urbanização e Desenvolvimento na Bacia do Médio Teles Pires. 1997. 

Sérgio Alberto Pereira.  Urbanização e Desenvolvimento na Bacia do Médio 
Teles Pires. 1997. 
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Supervisão de pós-doutorado.Clayton Ferreira Dal Pozzo. Programa Nacional 
de Pós-doutorado (PNPD/Capes). Práticas espaciais e segregação socioespacial 
em Cuiabá – MT. 2017 - 2019

4.15 IVANIZA DE LOURDES LAZZAROTTO CABRAL

Identificação 

Meu nome é Ivaniza de Lourdes Lazzarotto Cabral. Nasci 
em Cacequi-RS.   Sou formada em Licenciatura em Geografia, pela 
Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria-RS. Sou mestre em 
Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP) e doutora em 
Geografia Física pela mesma universidade. 
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Trajetória profissional 

O motivo pelo qual escolhi o curso de Geografia foi, em 
primeiro lugar, o desejo de fazer um curso superior e o referido curso 
oferecia grande possibilidade de ingressar na Universidade e, em segundo 
lugar, a curiosidade sobre a ciência geográfica, que me parecia bastante 
negligenciada em prol de outras áreas do conhecimento básico formal. 

Ingressando no curso de Geografia da Universidade Federal de 
Santa Maria, no ano de 1986, num primeiro momento, e mesmo algum 
tempo depois, foram muitas as dificuldades, principalmente na busca 
da definição do que seria “fazer Geografia”, tendo chegado a pensar, em 
determinados momentos, em abandonar a Geografia em prol de algo 
“não tão tudo”. As ideias de aluna inexperiente, com uma base inicial nos 
moldes escolares “não muito evoluídos”, fizeram com que a Geografia da 
academia parecesse muito distante dos objetivos que me fizeram escolhê-
la como profissão. 

Em 1988, sob a orientação do professor Dr. Carlos Leite Maciel 
Filho, teve início uma nova fase da prática acadêmica com o exercício 
de iniciação à pesquisa, tendo sido desenvolvidas atividades relacionadas 
a dois experimentos que visavam avaliar o deslocamento de material 
em superfície, devido à ação da água pluvial e do vento. Esse trabalho 
envolveu atividades que perduraram até o final do curso de graduação, em 
1990, resultando no trabalho de conclusão do curso e numa publicação 
no Boletim de Geografia Teorética. 

Juntamente ao referido trabalho, também foram realizadas 
algumas atividades de pesquisa para a elaboração do mapa geotécnico 
da cidade de Santa Maria-RS. Nesta pesquisa, as práticas estavam mais 
voltadas à elaboração dos mapas temáticos e levantamentos de campo. 
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Esse período foi muito rico, tanto nas atividades voltadas ao aprendizado 
quanto às amizades conquistadas, dentre as quais recordo com carinho de 
Juçara Spinelli (Kuki), Jane Electra Gontan, Sandro Ustra, Sandra Ana 
Bolfe e Cesar D. David. 

Em 1991, tive a oportunidade de ingressar no Curso de 
Especialização em Interpretação de Imagens Orbitais e Sub-Orbitais 
(CEIISO), junto ao Departamento de Engenharia Agrícola da 
Universidade Federal de Santa Maria – RS. Mesmo estando acostumada 
a passar o dia no Câmpus da Universidade, aquele ano foi de intensa 
atividade, pois eram várias ações de treinamento para elaboração de 
mapas das mais diferentes temáticas, visando estudos sobre planejamento 
ambiental. Terminados os créditos, intensificam-se as atividades de 
pesquisa para desenvolver a monografia de especialização, que tratou 
do levantamento de áreas susceptíveis a erosão na unidade hidrográfica 
Areal Grande, no município de Cacequi-RS. Nesse momento algumas 
questões retornaram em outra fase de questionamento como, por 
exemplo, a ocorrência de voçorocas na área estudada sempre ser associada 
diretamente a má utilização da terra pelo homem. Esse trabalho também 
foi orientado pelo Professor Dr. Carlos Leite Maciel Filho, a quem até 
hoje nutro grande estima. 

As tarefas eram muitas, pois, juntamente a todas as atividades 
relacionadas ao curso de Especialização, também participei de outras 
igualmente enriquecedoras, como o levantamento de campo para a 
implantação de um projeto de manejo em bacias hidrográficas na fronteira 
com o Uruguai (cidade de Quaraí-RS e Artigas-Uruguai). Foi uma 
semana de muito aprendizado junto ao grupo de professores uruguaios.O 
trabalho foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio Pintado Grande, 
nas proximidades da cidade de Artigas. Neste contato, algo que me 
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chamou a atenção foi o nível de instrução dos uruguaios, assunto que eu 
havia tomado conhecimento no meio universitário, pois era de vasto o 
conhecimento de pessoas que não haviam nem sequer cursado o superior. 
Era gratificante ficar até tarde da noite em frente ao fogo, naquelas noites 
muito frias, ouvindo seus relatos. 

Nesta fase também participei de um estágio junto ao Departamento 
de Engenharia Civil do Centro de Tecnologia da UFSM. Foi um trabalho 
interessante, pois, além de possibilitar o contato com outros profissionais 
não geógrafos, essa experiência permitiu que eu adquirisse certa segurança 
quanto à colaboração com grupos multidisciplinares. Mais uma vez estava 
trabalhando com bacia hidrográfica e, daquela, o objetivo era levantar 
e organizar dados para o monitoramento hídrico do rio Santa Maria. 
Esse trabalho visava à sistematização de informações que estabeleceriam 
critérios para subsídio a implantação da lei das águas do Rio Grande Sul. 
A experiência foi muito importante e até hoje me recordo dos professores 
Geraldo e Jussara Cabral Cruz, tão amigos. 

Em 1994, sob a orientação do professor Dr. Flávio Sammarco 
Rosa, iniciei o curso de Mestrado em Geografia, na Universidade de São 
Paulo/USP - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH, 
tendo como proposta de pesquisa o tema “Capacidade de uso da terra 
na bacia hidrográfica Areal Grande (Cacequi-RS)”. Todo esse trabalho 
esteve centrado nas questões referentes à presença intensa de voçorocas 
nas cabeceiras de drenagem e a ocorrência de áreas rebaixadas, fechadas 
e semifechadas, nos topos de colinas, sob a perspectiva de compreender 
a dinâmica da natureza e a respectiva fragilidade da referida área, a fim 
de estabelecer documentos cartográficos para subsidiar trabalhos de 
planejamento sobre o uso da terra e as questões ambientais em relação à 
prática agropecuária em um dos municípios da Fronteira Oeste do Rio 
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Grande Sul. Cabe ser destacado que a utilização dos meios cartográficos, 
como instrumento de análise e interpretação das questões prioritárias 
do trabalho, foi outro ponto relevante durante o desenvolvimento do 
Mestrado, pois um dos resultados finais da pesquisa foi a elaboração do 
mapa de potencialidades e conflitos de uso da terra. Nesse trabalho, a 
cartografia foi uma ferramenta indispensável, reforçando a relevância das 
técnicas e representações cartográficas nos trabalhos de planejamento e 
avaliação de áreas para as diversas finalidades. 

Após ter concluído as disciplinas do curso de mestrado, atuei, 
de outubro de 1995 a outubro de 1996, como professora substituta 
na Universidade Federal do Pará – UFPA, ministrando os cursos de 
Biogeografia, Iniciação à Pesquisa e orientação de alguns alunos na fase 
inicial do trabalho de conclusão do curso. Em termos de conhecimento 
geográfico, a experiência de permanecer cerca de um ano em Belém do 
Pará foi ímpar, pois possibilitou-me não só conhecer uma pequena parcela 
da Amazônia, mas também vivenciá-la.  

Também fui responsável pela fase inicial de orientação de quatro 
alunos em seus respectivos trabalhos de final de curso. As propostas 
abordavam os seguintes temas: “O impacto social e ambiental da 
entrada da soja num município do sul do Pará”; “O papel da mão de 
obra feminina em determinadas atividades extrativas na região”; “A 
indiferença, por parte da população local, em relação a viabilidade de 
exploração e comercialização da Castanha do Pará, um produto de boa 
aceitação no mercado nacional e internacional”; e por fim “A avaliação 
do potencial ecoturístico de Ananindeua”. Somando a tudo isso, também 
tive a oportunidade de contatos com pesquisadores do Núcleo de Altos 
Estudos da Amazônia (NAEA/UFPA). Dentre as várias experiências 
enriquecedoras que me foram tornadas possíveis, uma que merece 
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destaque foi a participação numa expedição de pesquisa para o médio rio 
Amazonas, sob a coordenação de um pesquisador americano vinculado 
ao NAEA/UFPA, que tinha como foco principal a dinâmica de ocupação 
das populações ribeirinhas nas ilhas do médio rio Amazonas, região de 
Santarém. Na ilha Tuqui, área de interesse, a missão principal era avaliar 
o impacto da introdução dos búfalos pelos fazendeiros da região, em 
relação aos ribeirinhos e à biota.

Após este período, retornei a Santa Maria-RS para finalizar a 
dissertação de mestrado e, em meados de 1997, já com o trabalho de 
mestrado na sua fase final, um acontecimento muito grave me tirou 
dos planos de retornar à Amazônia. Em março de 1998, defendo a 
dissertação de mestrado e, em seguida, dou início a minha participação 
num trabalho de levantamento e tratamento de informações, executado 
em parceria entre UFSM, FATEC e SEBRAE, com o objetivo de analisar 
o perfil socioeconômico e ambiental de oito municípios do Rio Grande 
do Sul. Esse período foi rico, pois me mantive em meio a uma equipe 
multidisciplinar de trabalho. 

No segundo semestre de 1999 retornei à academia para dar 
início às atividades do curso de Doutoramento em Geografia Física na 
Universidade de São Paulo – USP – FFLCH, sob a orientação do Professor 
Dr. Adilson Avansi de Abreu (01/08/1999 a 12/03/2001) e do Professor 
Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross (13/03/2001 a 12/04/2004). Além 
das atividades formais de um curso de pós-graduação também foram 
desenvolvidos dois semestres de prática de docência, orientada junto 
às disciplinas de Biogeografia - Professores Drs. Sueli Ângelo Furlan e 
Felisberto Cavalheiro - e Geomorfologia - Jurandyr Luciano Sanches Ross. 

De 1999 a 2004, junto com as atividades do doutoramento, 
também desempenhei práticas de docência em regime especial (cursos de 
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férias na Universidade Regional do Alto Uruguai – Câmpus de Frederico 
Westphalen/RS). Nelas, foram ministradas aulas de “Cartografia”, 
“Recursos Naturais e Meio Ambiente” e “Iniciação à Pesquisa” para o 
curso de graduação em Geografia.  

Após as multiplas atividades, no segundo semestre de 2002, grande 
parte das realizações foram dedicadas, exclusivamente, à elaboração da 
tese. Dentre as ações estavam a de coleta e análise de amostras de água 
dura, levantamento e análise de dados pluviométricos, coleta e análise de 
amostras de estruturas sedimentares, reavaliação do material cartografado, 
coleta e análise de amostras de solos e, enfim, a redação parcial da tese. 

Durante o primeiro semestre de 2003 foi dada continuidade às 
atividades relacionadas à elaboração da tese e, nestas, estão incluídas a 
sua redação, trabalhos de campo para nova coleta de amostras de água 
dura e verificação da possível influência biológica nas questões tratadas 
pela tese, além da elaboração e redação do artigo “Processos Erosivos 
associados a formas Pseudo–Cársticas na Depressão Periférica do Rio 
Grande do Sul” enviado para publicação na Revista de Geografia da 
Universidade de São Paulo USP. Nesse mesmo período, também atuei no 
curso de especialização em Geografia, Área de concentração: Educação 
e Regionalização, da Universidade Regional do Alto Uruguai – Câmpus 
de Frederico Westphalen-RS, ministrando aulas na disciplina “Sociedade 
e Natureza”. No segundo semestre de 2003, desenvolvi as atividades 
e ajustes finais da tese e participei do X Simpósio de Geografia Física 
Aplicada, apresentado o trabalho “Processos Erosivos associados a formas 
Pseudo–Cársticas na Depressão Periférica do Rio Grande do Sul”. 

Em 2004, além da defesa da tese, em abril, participei do V Simpósio 
de Geomorfologia e I Encontro Sul-Americano de Geomorfologia, 
apresentando o trabalho “O pseudocarste em forma de depressões 
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interfluviais e voçorocamentos em cabeceiras de drenagem como feições 
do desenvolvimento do relevo da Depressão Periférica-RS”. 

Atuação profissional na Universidade Federal de Mato Grosso  

No início do ano de 2005, recebi um telefonema da Profa. Dra. 
Gilda Tomasini Maitelli, então coordenadora do iniciante Curso de Mes-
trado em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso – Câm-
pus de Cuiabá. Interessante destacar que a professora Gilda obteve meu 
contato após consultar vários profissionais de Geografia pelo Brasil e, na 
ocasião, o professor Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross forneceu o meu 
telefone e algumas outras informações que, na ocasião, me deixaram li-
sonjeada e com o compromisso de corresponder à expectativa criada pela 
Professora Gilda, a quem tenho muita estima.   

Na ocasião, foi algo quase inviável, uma vez que estava com um 
bebê de apenas um ano de vida. Porém, como ela foi uma pessoa bastante 
simpática ao expor o motivo de seu contato e como eu e o meu marido es-
távamos aguardando colocação, além de ter certa curiosidade sobre o es-
tado de Mato Grosso, acabei aceitando a proposta e vim colaborar junto 
ao Programa de Pós-Graduação, na condição de bolsista recém-doutora, 
vinculada ao projeto de pesquisa “Impactos da soja na Pré-Amazônia Ma-
to-Grossense”, sob a coordenação da Profa. Dra. Gilda Tomasini Maitelli. 
Assim, em meados de junho/2005 cheguei em Cuiabá-MT e dei início às 
atividades de pesquisa e acadêmicas no Curso de Mestrado em Geografia, 
e também do curso de graduação em Geografia da UFMT.  

Na graduação, assumi a disciplina de Climatologia I, no lugar 
da professora Gilda, que se encontrava de licença médica. Foi uma expe-
riência gratificante por ter sido um dos primeiros contatos que tive com 
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os discentes da graduação, pelos quais fui bem recebida e confesso ter 
adquirido uma grande simpatia por eles. Até hoje, quando os encontro, 
sinto imensa satisfação. Por outro lado, no Curso de Mestrado fui logo 
apresentada a toda a dinâmica que fazia parte do andamento do mesmo. 
A tomada de consciência sobre as diversas questões que envolvem um 
Curso de Mestrado foi fundamental para que eu conseguisse cumprir, 
minimamente, aquilo que me fez vir para Cuiabá. 

Como tinha alguma experiência com a prática de docência, guar-
do em minha memória grande parte dos inúmeros fatos ocorridos e, para 
organizar melhor a explanação dos mesmos, farei uma breve retrospectiva 
sobre os principais e seus respectivos resultados, em termos de contribui-
ção para o avanço da Geografia em Mato Grosso. 

Assim, em outubro de 2005, depois de algumas conversas com a 
professora Gilda e demais professores do Curso de Mestrado, tomei a de-
cisão de acompanhar um grupo de discentes que estavam desenvolvendo 
pesquisas junto ao projeto já destacado. Esta viagem de campo foi impor-
tante, pois me colocou a par de uma das principais questões geográficas 
de Mato Grosso e do Brasil, o “espaço do agronegócio”.  Na experiência, 
surgiu a ideia de propor uma avaliação dos “impactos” do cultivo da soja 
em relação às características originais dos solos utilizados pelas lavouras, 
em especial os Latossolos. Foi a minha primeira pesquisa desenvolvida 
como colaboradora do programa de Pós-Graduação/Mestrado em Geo-
grafia, resultando na participação de evento com o trabalho, uma publi-
cação em revista de circulação nacional e um capítulo no livro sobre os 
resultados finais do projeto, além da orientação do discente Gilmar Fer-
reira da Silva. Aqui cabe um parêntese: embora tenha apreço por todos os 
meus orientandos e ex-orientandos, cito o Gilmar por ter sido o primeiro 
discente a sofrer os percalços da orientação. 
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Assim, desde a chegada a Cuiabá e nas dependências da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso, muitas foram as atividades desenvolvidas 
vinculadas à prática da docência e orientação no curso de Graduação – 
Bacharelado e Licenciatura em Geografia e Pós-Graduação – Mestrado 
em Geografia. No período, mesmo concebendo a Geografia sem a sua 
dicotomia, sempre desempenhei a prática docente nas disciplinas mais da 
área física da Geografia, como, por exemplo, Pedologia, Geomorfologia, 
Geografia Física do Brasil e Hidrogeografia, e, no curso de Mestrado Di-
nâmica Ambiental: Aspectos Teóricos e Metodológicos, Geomorfologia 
Aplicada ao Planejamento Ambiental. Tenho grande afinidade com essa 
área da Geografia porque ela possibilita permear pelos dois campos nor-
teadores do conhecimento geográfico, fato importante na atual conjuntu-
ra do desenvolvimento científico, em especial, o da Geografia. 

Os resultados da atuação docente no curso de graduação, além 
da proximidade e da simpatia dos inúmeros discentes que a cada ano nos 
chegam, é a ampliação do conhecimento do campo da ciência geográ-
fica. Assim, alguns trabalhos de pesquisa logo de início já começaram a 
surgir e, ao longo do período de onze anos, os resultados se materializa-
ram com atuação dos discentes no desenvolvimento da pesquisa e ensino 
da Geografia em Mato Grosso, envolvendo temas como, por exemplo: 
“A distribuição geográfica dos Latossolos Vermelho e Vermelho Amarelo 
no município de Primavera do Leste-MT; Análise comparativa entre os 
ambientes de gênese dos processos de Arenização e dos Neossolos Quart-
zarênicos no município de Primavera do Leste-MT; Apropriação do pa-
trimônio geomorfológico em Nobres-MT; Eventos de erosão mecânica 
na bacia hidrográfica do rio Pari-MT; Avaliação das áreas de ocorrência 
dos Neossolos Quatzarênicos no município de Primavera do Leste-MT; 
Estudo da fragilidade e antropização da microbacia do rio Claro: Parque 



269

Nacional de Chapada dos Guimarães-MT; Drenagem artificial em in-
terflúvios amplos no setor sul do município de Sorriso-MT: Uma inter-
venção ambiental da prática agrícola nos solos do Cerrado; O solo como 
um dos fatores base no desempenho de assentamentos rurais: Estudo de 
caso do Assentamento rural Terra Forte, em Campo Verde-MT; Processos 
da dinâmica superficial: Uma análise da trilha do circuito das cachoeiras 
no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães-MT; Mapeamento das 
áreas de risco de erosão mecânica das superfícies no entorno da cidade de 
Primavera do Leste-MT”. 

Paralelamente, em relação ao Programa de Pós-Graduação/Mes-
trado em Geografia, os resultados em termos de pesquisa no campo da 
ciência geográfica de Mato Grosso expressam a própria área de atuação 
da minha formação. Os trabalhos envolvem mais o campo da Geografia 
da Natureza e a apropriação dela na atual conjuntura da produção do 
espaço geográfico do Estado e da região. As informações sobre as diferen-
tes temáticas desenvolvidas no decorrer do período de colaboração junto 
ao referido programa de Pós-Graduação expressa certa diversidade das 
propostas apresentadas, porém, com ênfase em trabalhos aplicados, com 
destaque às questões ambientais, como é possível observar nos temas dos 
trabalhos, ou seja, “Análise da dinâmica fluvial do rio Paraguai entre a foz 
do Córrego Chafariz e foz do Córrego Cachoeirinha-MT; As interven-
ções antrópicas no município de Nova Mutum-MT em relação a prática 
do agronegócio; Análise dos eventos de erosão mecânica na bacia hidro-
gráfica do rio Tenente Amaral: Qualificação e Quantificação da dinâmica 
de transporte de sedimentos para a Planície do Pantanal-MT; Bacia hi-
drográfica do Ribeirão Grande: Sua dinâmica natural e a relação com a 
produção do Espaço Geográfico; O relevo de transição entre a Depressão 
Cuiabana e o Planalto dos Guimarães na bacia hidrográfica do Córrego 
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do Médico; Bacia hidrográfica do rio Aguapeí: Disponibilidade hídrica, 
uso da terra e impactos associados; Geoprocessamento aplicado à inter-
pretação das interações entre relevo e solos no município de Vera-MT”.   

Nestes trabalhos, as áreas específicas do conhecimento de suporte 
para o desenvolvimento das pesquisas esteve diretamente associadas a: (I) 
Teoria e Método da Geografia; (II) Geomorfologia; (III) Pedologia; (IV) 
Hidrogeografia, (V) Cartografia; (VI) Geografia Agrária; (VII) Geopro-
cessamento; Sensoriamento Remoto (VIII); Biogeografia e (IX) a Cli-
matologia e, indiretamente, a: (I) Geografia Econômica e (II) Geografia 
Urbana.   
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4.16 SINTHIA CRISTINA BATISTA

Apresentação

Neste momento de comemoração dos cinquenta anos do curso 
de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em que 
o Departamento faz uma profunda reflexão sobre sua história, práticas 
e debates acerca da produção do conhecimento geográfico, vivemos um 
momento de forte reestruturação da Universidade pública no Brasil.

Portanto, como o objetivo deste livro é problematizar os rumos 
dos cursos de Geografia da Universidade de Mato Grosso, restituindo seu 
projeto histórico a partir das diferentes trajetórias de seu corpo docente 
e de suas ações de pesquisa, ensino e extensão universitária, procuro 
instituir um sentido ao trabalho produzido, até o presente momento, 
associado à Universidade que vivemos em sua contradição, assim como 
àquela que desejamos construir. Ou seja, combater fortemente a perda 
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da autonomia e fortalecer a construção de uma universidade forjada no 
debate acadêmico, no respeito à diferença e, sobretudo, na luta social pelo 
conhecimento humano por todos e para todos.

Neste sentido, a apresentação da curta trajetória da docente que 
aqui se escreve se realiza como interlocução qualitativa com meu trabalho 
como geógrafa e pesquisadora na área de Cartografia neste momento de 
atuação na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Especialmente 
junto aos estudantes de Geografia, interlocutores concretos, os quais 
ensinaram e aprenderam coletivamente que as condições objetivas e 
subjetivas que nos produz explicam, mas não podem simplesmente 
justificar que permaneçamos da mesma forma, por mais que seja difícil 
assumir uma postura política radical.

Trajetória acadêmica

Paulistana de nascimento, filha da periferia e de migrantes 
nordestinos e paulistas (camponeses descendentes de italianos, 
portugueses e holandeses), aprendi desde cedo que a vida é luta. Vivendo 
as contradições de uma família entre a possibilidade da “classe média” 
e a realidade da classe trabalhadora, entendia que a apropriação escolar 
permitia alguma possibilidade de ascensão social, e mais tarde me apropriei 
não só da escola, mas do conhecimento como capacidade explicativa dos 
motivos que levavam a vida “ser como é”.

A primeira expectativa de mudança das condições da vida pelos 
“estudos” perdurou até a experiência do pré-vestibular, momento em que 
compreendi que para ingressar na universidade pública não adiantava 
uma inteligência “pura”, mas uma preparação cultural, conhecimentos 
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‘gerais’ e um forte treinamento escolar para a solução de problemas 
“cientificamente” já solúveis e aceitos.

Como estudante de escola pública, percebi que o vestibular 
realizava sua seleção social. Fiz um colegial técnico em Nutrição, com o 
objetivo de ter precocemente uma carreira que me inserisse no mundo do 
trabalho, mas sempre desejei ser médica e “cuidar do povo”, sobretudo 
participar na equipe dos famosos médicos sem fronteiras. Este projeto 
não se realizou, contudo, hoje não promovo o estereótipo implícito neste 
desejo de “ajuda humanitária aos pobres”, por entender, com clareza, 
os motivos que levaram ao meu “fracasso escolar” e à minha frustração 
inicial na escolha da carreira.

Foi então que optei contrapor a decepção com a medicina e cursar 
Geografia... uma outra forma de conhecer o mundo, de não ser médica 
de pessoas: “quem sabe médica da Terra”?! Compreender as doenças ‘do 
mundo’ que a Mafalda (personagem de tiras do Cartunista argentino 
Quino) sempre questionou e cuidou ao mesmo tempo.

Desde o período secundarista, como Técnica em Nutrição e 
apaixonada pela área médica, as perspectivas de trabalho comunitário 
acenavam como uma necessidade da realização de vida. Contudo, só 
ao iniciar os debates geográficos percebi que o trabalho comunitário 
deve superar a perspectiva da caridade e alcançar a radical e necessária 
transformação social.

Entre 1998 e 2002, cursei o bacharelado e até 2004 concluí a 
Licenciatura em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP). A 
primeira bolsa na universidade, um mês após o ingresso, foi uma bolsa 
trabalho (promovida pela Coordenadoria Social de Assistência Estudantil 
- COSEAS). Relacionava-se ao projeto de pesquisa do Laboratório de 
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Geografia Urbana - LABUR (1998-2000), sobre migrantes em São Paulo, 
ou melhor, “Migração e Mobilidade do Trabalho”, sendo a investigação 
realizada por pesquisadores de diferentes áreas, como geógrafos, arquitetos, 
cientistas sociais, artistas plásticos e cineastas.

Orientada pelo professor Dr. Heinz Dieter Heidemann, demorei 
a superar a lógica dicotômica paulistana do trabalhador operário fabril 
(trabalho é trabalho; estudo é estudo), como situa o sociólogo José de Souza 
Martins, que problematiza o tempo de trabalho como tempo de produção 
imediata, para compreender que estudar exige um tempo de reflexão – 
aproximação e distanciamento para uma nova aproximação do que se 
estuda e do que se vive. Com o professor Dieter aprendi a importância 
da reflexão e da maturação das ideias, da compreensão, por fim, da 
necessidade de questionar a realidade e ao mesmo tempo questionar-se.

Na oportunidade de atuar com o Grupo de Pesquisadores do 
LABUR, realizei trabalhos fundamentais na minha formação: como a 
participação na organização do Simpósio Internacional de Migrações, 
pela UGI, em São Paulo, no ano de 2000; a participação ativa em Grupos 
de Estudos de Paisagens; o Grupo de Estudos sobre o Pensamento de 
Henri Lefebvre; Grupo de estudos sobre Migração e os debates semanais 
com pesquisadores convidados no “Bola na Sexta”.

Cabe salientar na vivência do LABUR a experiência na Comissão 
Editorial da Revista Paisagens (1998-2004), fruto de um Seminário de 
pesquisa dos estudantes de graduação, em 1996. A primeira revista 
de estudantes de Geografia do Brasil, até mesmo citada em texto do 
professor Carlos Augusto Monteiro em uma de suas entrevistas sobre 
a trajetória da Geografia Brasileira na Revista Geosul (2000), processo 
que permitiu compreender que a produção do conhecimento deve ser 
coerente, consistente e madura, sendo um trabalho fundamental para 
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a promoção do debate acadêmico e posicionamento crítico mediante a 
produção do conhecimento.

Ao mesmo tempo em que realizei os trabalhos junto ao LABUR 
recebi um convite da professora Dra. Maria Elena Simielli para auxiliá-la na 
pesquisa e elaboração da reedição de seu Atlas Escolar Geoatlas (ed. Ática), 
entre 1998-2000.

Aqui inicia a aventura do trabalho com a cartografia! O mundo 
dos mapas sempre fez parte do meu imaginário, construído pelo desejo 
do conhecimento do mundo. Ao trabalhar com a professora Maria Elena 
Simielli, fui me apropriando das técnicas cartográficas para a representação 
dos“fenômenos naturais e sociais” e aprendi que os mapas são construídos 
por nós. Homens e mulheres (e instituições) elaboram representações 
do mundo (das relações que o produzem) a partir de uma intenção e 
de um sentido determinado pelo tempo que vivemos e pelo espaço que 
produzimos e que desejamos (e não) produzir. 

Hoje, compreendo que os mapas são a expressão, reificação e 
possiblidade de realização dos caminhos; das paisagens, das regiões e dos 
lugares, uma mediação para a apropriação e/ou dominação do território. 
Uma linguagem espacial que não só produz significados, também 
práticas espaciais.

Fui capturada pelas representações, pela “amplitude da visão a 
partir do mapa”; da possibilidade de conectar o social e o natural; da 
oportunidade de compreender como produzimos o espaço. Ao mesmo 
tempo, no processo de formação em nível de graduação, incomodou-me 
o desuso que a Geografia Crítica aparentemente promoveu da cartografia, 
julgada unilateralmente como técnica e “neutra”, entre os anos 1980 
e os anos 1990.
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Deste processo surge a vontade em revivificar uma Cartografia 
“humanizada” e quem sabe (re)significá-la na sua relação com a geografia, 
no sentido de produzir representações que tencionassem a luta espacial. 
Escrevi na Revista Paisagens meu primeiro artigo sobre o assunto - O uso 
de mapas e a geografia humana: um chamado para a realidade prática da 
cartografia temática. Paisagens (USP), v.1, p. 73-77, 2003.

O debate teórico e metodológico da Geografia, realizado no seio 
do LABUR na USP, fortaleceu a necessidade de compreender os sentidos 
historicamente produzidos para a elaboração dos mapas, assim como o 
desejo de partilhar um conhecimento tão rico e tão poderoso como a 
linguagem cartográfica. Durante o período da graduação intensificou-
se um processo de questionamento; debate e necessidade de um 
posicionamento político e filosófico mediante o trabalho concreto na 
produção do conhecimento.

Postura desenvolvida pela minha inserção na Associação dos 
Geógrafos Brasileiros – AGB, desde o primeiro semestre de graduação, 
que proporcionou um debate “por dentro da geografia e dos geógrafos 
que a produzem”, como também a minha participação no movimento 
estudantil, o qual já fazia parte nos tempos de estudante secundarista.

O trabalho de pesquisa da graduação, intitulado: Conversa 
cartográfica: Processo de expansão urbana na Metrópole Paulistana e 
unidades geomorfológicas de média escala, foi orientado pela professora 
Cleide Rodrigues, com a colaboração da professora Maria Elena Simielli 
(que tinha acabado de se aposentar) e procurou valorizar o processo de 
formação do Bacharel em Geografia a partir da Cartografia enquanto 
linguagem capaz de mediar o registro e interpretação dos processos de 
produção da Região Metropolitana de São Paulo.
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Buscou-se uma prática cartográfica que fosse capaz de evidenciar 
a relação entre a Geografia Física e a Geografia Humana, no sentido de 
valorizar uma mediação espacial fundamental para compreensão dos 
avanços e recuos dos processos humanos em relação à apropriação e/ou 
dominação das unidades geomorfológicas do sítio urbano.

Suas referências fundamentais foram: a obra do professor Aziz 
Ab´Saber; os mapeamentos geológicos de Flávio Almeida (geólogo); 
os primeiros estudos sobre São Paulo de Aroldo de Azevedo; as 
pesquisas de Geografia Urbana das professoras da USP Odette Seabra e 
Margarida Andrade e trabalhos da professora Cleide Rodrigues sobre a 
intervenção técnica no processo de ocupação urbana e sua relação com a 
Geomorfologia3.

A partir desse trabalho de pesquisa e da atuação como Tesoureira 
na AGB São Paulo (2000-2002), me aproximei do debate epistemológico 
levantado pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Dirce Maria Antunes Suertegaray (presidente da AGB 2000-2002), para 
compreender os conflitos e as contradições da relação entre a sociedade e 
a natureza na produção do espaço geográfico, sob a perspectiva temporal 
e espacial, movimentando-se nos tempos curtos e tempos longos 
produzidos pela História da Natureza e a História da Sociedade, debate 
que se fortaleceu para além do processo de formação da graduação.

3  A defesa da monografia recebeu distinção e louvor, recebi também o prêmio de me-
lhor aluna do ano de 2002, do curso de Bacharelado em Geografia da Universidade de 
São Paulo, ocasionando também a premiação junto ao CREA-SP de Formação Profis-
sional, como a melhor estudante de Graduação em Geografia do Estado de São Paulo. 
Ambos os prêmios eram criticamente discutidos por nós no movimento estudantil, foi 
analisado em sua contradição, pois, ao mesmo tempo em que valoriza a meritocracia 
indicava a necessidade de uma postura política no processo de formação, uma vez que 
os estudantes premiados, em sua grande parte, participavam da vida política da uni-
versidade (a indicação era formal: média final do histórico escolar).
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Em síntese, o processo de formação acadêmica foi rico em 
experiências políticas e científicas, que não se separam4. Além da AGB, 
a participação junto ao Movimento Estudantil na USP; ações políticas 
em São Paulo e trabalho na Confederação Nacional dos Estudantes de 
Geografia – CONEEG desenvolveu uma postura política mediante a 
geografia e a cartografia produzidas, permitindo conhecer a produção 
geográfica brasileira a partir dos conflitos teóricos e da atuação do geógrafo 
tanto no mundo do trabalho como nas lutas sociais. A vivência política 
desta época promoveu a busca de um caminho teórico metodológico 
crítico, a ser trilhado ao longo das pesquisas de mestrado e doutorado.

O entendimento construído sobre Geografia e Cartografia e 
as questões levantadas até este momento de formação possibilitaram o 
desenvolvimento de uma pesquisa teórica sobre a Cartografia em nível 
de mestrado, na área de concentração da Geografia Física - USP (2003-
2006), com a professora Dra. Maria Elena Ramos Simielli. 

A dissertação de mestrado, intitulada: visualização cartográfica: 
do desenvolvimento do raciocínio espacial à compreensão dos fenômenos 
geográficos, defendida no dia 12/06/2006, financiada pela CAPES 

4  Além destas experiências, outras foram igualmente importantes para a minha forma-
ção profissional, tais como: a elaboração de diferentes mapas para teses e dissertações 
da USP, valorizando a produção de uma linguagem cartográfica conjuntiva e meto-
dologicamente orientada; os trabalhos de assistente editorial na produção cartográfica 
e edição de livros didáticos em Geografia, nas editoras Scipione e Ática, entre 1998-
2004, contribuíram para refinar tecnicamente a produção cartográfica. Vale ressaltar 
o estágio realizado no ano de 2000 na Secretaria de Meio Ambiente do município de 
São Paulo, no trabalho de mapeamento de propriedades urbanas e rurais na cidade 
de São Paulo para a regularização fundiária e criação das APAs Curucutu e a Cratera 
Colônia. Esta experiência favoreceu a aprendizagem da articulação política; “prática” 
e teórica entre a Cartografia e a Geografia, uma vez que foi necessário compreender a 
legislação ambiental; a especulação imobiliária em São Paulo; os conflitos de limites, 
grilagens e efeitos “boliches”, assim como a aprendizagem do Auto CAD, a partir das 
matrículas dos imóveis para fechar polígonos sobre a base cartográfica de escala grande 
(1:25.000) do projeto GEGRAN (SP - 1977).
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e depois pelo CNPQ, problematizou a entrada do meio digital na 
produção cartográfica a partir dos anos 1970, culminando no debate 
sobre a visualização cartográfica, considerada principalmente pelas escolas 
americanas como um novo “paradigma” do fazer cartográfico em meio 
digital, que valoriza o produtor do mapa no processo de elaboração e 
uso. Nesta pesquisa delimitou-se a cartografia no campo da linguagem, 
não assumida como uma ciência – com uma base filosófica própria e um 
fundamento disciplinar independente. Tal posicionamento foi necessário 
para não ‘autonomizar’ a Cartografia da Geografia, ou seja, não torná-la 
uma forma sem conteúdo, e estabelecendo uma relação com a Geografia 
como uma linguagem espacial, um conteúdo geográfico.

Foi possível situar uma linguagem para a realização de leituras na 
Geografia, auxiliando o leitor/usuário/produtor de mapas na construção 
do raciocínio espacial guiado por interpretações próprias adquiridas ao 
longo do processo investigativo. Ou seja, estabelecer uma relação direta 
entre aquele que lê e aquele que produz o mapa, diferente do que fora 
colocado até o momento pelas escolas russas com a Teoria da Comunicação, 
que tem no cartógrafo o mediador central do esquema comunicativo.

As considerações finais da pesquisa de mestrado indicaram a 
necessidade de superar a leitura dos mapas para além das mediações que o 
realizam, ou seja, suas esferas de produção e uso alcançam práticas sociais 
mais amplas. Ainda que com restrições e equívocos, sugeria-se então um 
estudo dos mapas aliado à teoria das representações e ainda semeava-
se a promoção de uma cartografia que alcance um nível de consciência 
(material) e que possa superá-lo, incessantemente, na medida em que seja 
possível dotar o mapa não só de intencionalidade, mas de sentido5.

5 BATISTA, S. C. Visualização Cartográfica: do desenvolvimento do raciocínio espacial à 
compreensão dos fenômenos geográficos. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Depar-
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Desenvolvendo ainda a dissertação de mestrado, me mudei para 
cidade de Porto Alegre-RS, no ano de 2004. A partir da aproximação com 
a professora Dirce Suertegaray e dos geógrafos gaúchos no movimento 
estudantil, fui trabalhar junto ao Núcleo de Estudos em Geografia e 
Ambiente (NEGA), proporcionando um trabalho intelectual crítico, 
individual e coletivo, que instituiu o debate teórico da Geografia de 
sentido social e político.

Neste momento de constituição do NEGA contribuí para a 
organização de grupos de estudos; realização de cursos de extensão 
sobre cartografia e geografia; e com o debate e a realização de projetos 
que utilizaram a cartografia enquanto linguagem a ser apropriada por 
comunidades para discutir a gestão territorial, bem como para discutir as 
representações do espaço concebido politicamente para a delimitação de 
Unidades de Conservação e/ou áreas de Reserva Extrativista, a partir de 
dois projetos financiados pelo CNPq que geraram trabalhos de conclusão 
de curso na graduação; dissertações de mestrado e teses de doutorado de 
pesquisadores do Núcleo6.

Em ambos os projetos, coordenados pela professora Dirce M. 
A. Suertegaray, foram realizados mapeamentos com comunidades e 
evidenciados conflitos socioambientais nas diferentes áreas de estudo, 
com contextos escalares e territoriais distintos (assentamentos; áreas de 
reservas extrativistas; comunidades ribeirinhas e um Parque Nacional), a 
fim de compreender as formas de gestão e uso da água enquanto estratégias 
de apropriação de ambientes e territórios.

tamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Univer-
sidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

6  1. Identificação de epistemes inscritas nas práticas de gestão de recursos hídricos no 
Parque Nacional da Tijuca e RESEX Chico Mendes (2007-2009); 2. Água, território 
e ambiente: Mapeamento participativo em diferentes escalas de representações, confli-
tos e epistemes inscritas em práticas de gestão e uso dos recursos hídricos (2010-2012).
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Objetivou-se que as comunidades participassem efetivamente de 
ações e decisões que permeiam a vida cotidiana na gestão do território, por 
meio de diferentes formas de mapeamento com base na territorialidade e 
representações dos próprios sujeitos acerca de seus territórios do ambiente 
do qual fazem parte.

A participação nestes projetos deu suporte para a elaboração 
da pesquisa de doutoramento, realizada na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (2009-2014), exigindo uma construção teórica e 
prática na compreensão do significado de uma produção cartográfica 
instituída de sentido.

Para a realização da tese, além dos projetos anteriormente citados, 
a aproximação com o debate dos Movimentos Sociais para trabalhar a 
Cartografia aliada à luta social se deu a partir de momentos fundamentais: 

1. Participação como tesoureira na AGB-Nacional (2008-2010). 
Durante a atuação na Diretoria Executiva Nacional (DEN) 
da Associação dos Geógrafos Brasileiros acompanhei e discuti 
nacionalmente, junto aos geógrafos, os caminhos das políticas 
educacionais e o papel do ensino de Geografia no Brasil. 
Discuti a necessidade da geografia crítica para a consolidação 
de uma postura sobre o ensino superior de Geografia, em 
especial refletindo sobre o ensino superior da Cartografia no 
Brasil. Além dos debates nos eventos e reuniões de Gestão 
Coletiva da AGB para a elaboração de documentos pela 
DEN, participei neste período de mesas redondas, no ENG – 
2010 e ENG de 2012, discutindo a Cartografia e sua relação 
com a Geografia.
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2. Debate político sobre a lei de Zoneamento Sócio-Econômico 
Ecológico (ZSEE) junto aos Movimentos Sociais do Estado de 
Mato Grosso (2008-2011). Participei ativamente junto aos 
movimentos sociais discutindo o projeto de lei do ZSEEE 
que, por meio do discurso de regulamentação da legislação 
ambiental para efetivação da produção agrícola, procurou 
legitimar a aquisição de terras devolutas por todo estado de 
Mato Grosso, a fim de negar o uso da terra por diferentes 
comunidades camponesas e indígenas. Esta participação se 
deu a partir da mobilização via leitura coletiva do projeto 
de lei, elaboração de um caderno crítico sobre o projeto, 
bem como presença em inúmeras audiências públicas com 
a apresentação de documentos que questionaram inúmeras 
propostas dentro do projeto.

3. Debate e preparação de Cursos de Graduação e Pós-graduação 
junto aos Movimentos Sociais do Câmpus da Universidade Federal 
de Mato Grosso (2009-2012). O envolvimento com a luta dos 
movimentos sociais a partir da discussão do ZSEE promoveu 
um debate na Universidade Federal de Mato Grosso, a fim 
de propor cursos a partir das lutas dos movimentos sociais, 
principalmente daqueles ligados à Via Campesina, pelo 
acesso à educação na Universidade. A Universidade Federal 
de Mato Grosso nomeou um grupo de aproximadamente oito 
professores para compor uma comissão para a elaboração de 
cursos de graduação e pós-graduação junto aos movimentos 
sociais, PORTARIA 062/PROEG/2010. 



283

Este trabalho gerou o curso de especialização de Residência 
Agrária – CNPq/PRONERA 2013-20167, para o fortalecimento das 
lutas dos camponeses assentados e pesquisadores da questão agrária, com 
elaboração de pesquisas e projetos de fortalecimento da vida e produção 
camponesa em Assentamentos de Mato Grosso e Rondônia.

4. Trabalhos de campo da disciplina de Cartografia Geral no 
Assentamento Roseli Nunes (2009-2013). No período de 
elaboração da tese, ministrei por 4 anos as disciplinas de 
Introdução à Cartografia e Cartografia Geral, realizando 
trabalhos de campo no Assentamento e também em uma 
comunidade da Baixada Cuiabana, com o objetivo de 
trabalhar, junto aos geógrafos em formação, todo o processo 
de mapeamento – da concepção, levantamento, sistematização 
dos dados à produção das representações. Fundamental 
para o fortalecimento da tese: o mapa como estratégico e 
diagnóstico, portanto, um instrumento de luta orientado 
social e politicamente.

Estes momentos elucidaram reflexões sobre a relação entre Estado, 
Capital e Trabalho nas diferentes escalas geográficas, para a legitimação dos 
processos de reordenamento territorial, portanto, ratificou a necessidade 
e o sentido de uma educação geográfica crítica.

A partir da tese intitulada: Cartografia Geográfica em questão: do 
chão, do alto, das representações, orientada pela professora Dirce Maria 

7  Coordenado coletivamente pelos professores Dr. Lázaro Camilo Joseph (Departa-
mento de Economia da UFSM); Dra. Sinthia Cristina Batista; Dr. Dorival Gonçalves 
Júnior (Departamento de Engenharia Elétrica da UFMT; Rafael Faleiros de Padua 
(Departamento de Geografia da UFMT) e Danilo Volochko (Departamento de Geo-
grafia da UFPR). Projeto de alcance nacional, sendo 36 projetos aprovados por todo 
território brasileiro.
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Antunes Suertegaray, defendida no dia 5 de maio de 2014, foi possível 
promover, discutir e analisar a apropriação comunitária da cartografia 
enquanto saber espacial diagnóstico e estratégico para a autogestão 
territorial e processo de formação do geógrafo.

As leituras sobre Linguagem e a Teoria das Representações, de 
Henri Lefebvre; Mikhail Bakthin e dos autores que promovem o debate 
teórico da Cartografia: Brian Harley; Kolacny; Saltichev, impulsionaram 
um questionamento fundamental sobre a Cartografia: é possível produzir 
uma cartografia que rompa com sua subordinação ideológica ao exercício 
de poder econômico e político:

Optou-se por caminhar, com alguma ousadia, 
em direção à possibilidade de uma cartografia que 
parta do chão, vá ao alto e seja capaz de explicar 
as mediações que se realizam nas representações 
produzidas por/entre o chão (material e simbólico, 
concreto e cotidiano) e o alto (o mapa como 
representação da síntese histórica e contraditória da 
produção do espaço). (BATISTA, 2014, p. 29)8

Neste sentido, a tese realizou-se a partir de dois momentos 
construídos dialeticamente: (a) O da sala de aula: da construção de uma 
prática didático-pedagógica para a formação do geógrafo – cartografia 
como ponto de partida para o desenvolvimento de um raciocínio espacial 
ou da inteligência espacial. Nesse primeiro momento do mapeamento 
comunitário, a construção de uma proposta nasce do embate entre a 
técnica e a linguagem. (b) O do trabalho comunitário no Assentamento 
Roseli Nunes (o pensar/fazer/pensar/agir): Na produção do Memorial do 
Assentamento Roseli Nunes-MT com o sentido de fazer o geógrafo pensar 

8 BATISTA, S. C. Cartografia Geográfica em questão: do chão, do alto, das representa-
ções. Porto Alegre, 416p.  (Tese Doutorado) – Departamento de Geografia; Instituto 
de Geociências; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014.
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o mapa enquanto estratégia espacial e não simplesmente como diagnóstico 
das relações sociais especializadas – mas como mediação capaz de aprender 
e transformar uma dada produção espacial – diagnóstico estratégico:

Em síntese o movimento da tese realizou-se como 
um trabalho teórico e prático assumindo o mapa 
como instrumento de luta e a cartografia como 
uma linguagem que deve ser socialmente partilhada 
semeia a possibilidade de “insistir nas rupturas 
cotidianas historicamente produzidas e assim 
constituir a cartografia como um saber estratégico 
instituído de sentido, o da luta pela emancipação 
humana”. (Ibidem, p. 485)

A conclusão da tese de doutoramento e as perspectivas da 
cartografia colocadas como continuidade da pesquisa só foi possível na 
experiência docente, sobretudo na Universidade Federal de Mato Grosso, 
orientada por questões objetivas no exercício do trabalho com a formação 
do geógrafo, como será discutida a seguir.

Trajetória docente

O trabalho como docente iniciou-se no ano de 2003, a partir da 
experiência no ensino básico, entre os anos até 2006, na rede de ensino 
privada em São Paulo (2003); em Porto Alegre (2005-2006) e Esteio - 
RS (2006). Contudo, a mobilidade do trabalho me trouxe ao estado de  
Mato Grosso e fui lecionar no ensino superior9.

9 Participei inicialmente como Professora-estagiária durante o mestrado, do Programa 
de Aperfeiçoamento para o Ensino Superior (PAE), em duas etapas: a primeira eta-
pa “Preparação pedagógica” com a disciplina FLG0355 Climatologia II, durante o 
segundo semestre de 2003, sob acompanhamento pedagógico do Prof. Dr. Emerson 
Galvani, responsável pela disciplina; a segunda etapa, “Estágio para Docência”, com 
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Iniciei como Interina na Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT), entre setembro de 2006 e janeiro de 2007, e na Universidade 
Federal de Mato Grosso – Câmpus de Rondonópolis, entre janeiro de 
2007 e julho de 2008, ministrando disciplinas na área de Cartografia, 
como outras: Teoria e Método em Geografia; História do Pensamento 
Geográfico; Geografia Política; Fundamentos Sócio-espaciais; Orientação 
a Projeto de Pesquisa Trabalho de Graduação Final; Prática de Ensino e 
Metodologia Científica.

Já na época, me filiei ao Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior – ANDES e acompanhei o debate sobre 
o programa de reestruturação universitária – REUNI, bem como das 
negociações da carreira docente. Entre 2012-2014, fui do Conselho 
Fiscal da Seção Sindical do ANDES da Universidade Federal de Mato 
Grosso – ADUFMAT.

Em junho de 2008, fui aprovada no concurso público da 
Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus de Cuiabá, passando 
a ser efetiva dos cursos de Geografia (Licenciatura e Bacharelado) em 
dezembro de 2008.

A experiência de trabalho na Universidade Federal de Mato 
Grosso, conforme já apontado, materializou minha tese de doutoramento 
e contribuiu para o debate sobre a formação do geógrafo e, em especial, 
da produção de um conhecimento cartográfico crítico10.

a disciplina FLG 540 Aerofotogeografia, durante o primeiro semestre de 2004, já mi-
nistrando o curso junto à Profa. Dra. Rosely Pachecco Dias Ferreira. Como disciplina 
obrigatória do estágio docente no doutorado, trabalhei o debate teórico sobre a Car-
tografia em uma aula na disciplina de “Epistemologia da Geografia”, sob a supervisão 
da Profa. Dra. Dirce Suertegaray, titular da disciplina junto ao Departamento de Geo-
grafia da UFRGS. Nas demais aulas atuei como monitora, participando dos debates.

10 Parte deste texto é produto das reflexões da tese: BATISTA, S. C. Cartografia Geo-
gráfica em questão: do chão, do alto, das representações. Porto Alegre, p.37-43. (Tese 
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É preciso assinalar que o trabalho em sala de aula com uma 
Cartografia que “desvie” a atenção do domínio das técnicas de desenho e 
de processamento de informações espaciais em meio digital, é um desafio. 
Ou seja, propor a compreensão da relação entre a Geografia e a Cartografia 
como premissa à construção do conhecimento cartográfico parece estar 
fora de cogitação por parte dos estudantes ávidos em aprender os programas 
(antes das técnicas) de geoprocessamento. Não são as técnicas, é ainda 
pior, são os programas. Por outro lado, há uma preocupação por parte dos 
professores de Geoprocessamento, pois nem as técnicas de processamento 
de dados nem as técnicas de desenho de mapas parecem configurar o 
universo dos anseios dos estudantes contemporâneos de geografia.

Este quadro pode ser compreendido não somente pela 
disseminação das chamadas tecnologias na vida cotidiana dos jovens, 
mas, principalmente, no estado de Mato Grosso, pelo chamado latente do 
mercado de trabalho por técnicos que cumpram com os fazeres necessários 
para a consolidação da estruturação produtiva do agronegócio. 

Ou seja, formar profissionais que atendam às demandas do 
georreferenciamento de propriedades rurais e os mapas que compõem 
o processo de regularização do status ambiental com fins produtivos – 
os chamados licenciamentos. Muitos estudantes querem aprender a fazer 
mapas para trabalhar em empresas “agroambientais” e realizar processos 
de licenciamento e georreferenciamento de propriedades, afinal, “é disto 
que carece o mercado”. Alguns querem lutar por uma vaga em concurso 
público e compor os quadros do Estado e fazer a mesma coisa.

Esta demanda (aparente “intenção” por parte dos estudantes) 
apresenta muitas distorções para o formando, principalmente o geógrafo 

Doutorado) – Departamento de Geografia; Instituto de Geociências; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2014.
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bacharel, que demora a compreender que o que ele busca está nas chama-
das escolas técnicas e, além disto, não é cartografia, pode ser agrimensura, 
georreferenciamento etc.

Há ainda outro desdobramento deste desafio, a ruptura entre os 
cursos de licenciatura e bacharelado, que, de acordo com as atuais diretrizes 
educacionais, exige da mesma forma uma formação técnica, para dar aula 
ou para aplicar técnicas de planejamento e, de igual maneira, se inserir no 
mercado de trabalho. As questões desta formação giram entorno ou “de 
como ensino, escala, projeção...”, ou “como uso estes conceitos para fazer 
um mapa tecnicamente perfeito?” Em síntese, nas aulas de Cartografia 
é possível identificar o aprofundamento do projeto de tecnificação do 
conhecimento e a divisão do trabalho – não precisa saber o que o mapa 
diz e realiza, é preciso saber fazê-lo!

Como sabemos, este é o processo vivido pela universidade 
brasileira de forma intensa, principalmente nas universidades ditas 
“periféricas”, as não escolhidas para o destino da excelência em pesquisa 
e ensino e, portanto é só formar o aluno em algum curso superior que 
dê a ele alguma especialização eficiente voltada ao mercado de trabalho. 
Afinal, o que os jovens precisam é trabalhar!

Nesta oportunidade, não será desenrolado este debate, contudo, 
o novo projeto de universidade (que nada tem de novo) aprofunda a 
desigualdade na formação em âmbito nacional e especializa cada vez 
mais o chamado o exército de reserva no Brasil. Portanto, é preciso 
compreender a atitude e os anseios destes estudantes no seio do projeto 
educativo nacional, aliado às forças internacionais, que buscam consolidar 
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a educação como mercadoria e a formação enquanto consolidação da 
divisão do trabalho internacional11.

Ratifica-se a necessidade de compreensão do processo educativo 
política e filosoficamente. É importante que o estudante compreenda 
que suas escolhas profissionais dependerão de seu compromisso social. 
Se restringir-se-à garantia de seu emprego, controlado pela lógica de 
mercado, ou se optará pela luta por uma justiça social do espaço. Caso 
escolha a segunda, que saiba o quão difícil será esta jornada que:

[...] o conduzirá à luta continua pelo direito da 
apropriação do espaço de uso contra o espaço de 
troca. Para ser um geógrafo comprometido com 
a perspectiva social é preciso ler o mundo como 
sujeitos responsáveis pela resistência e luta contra 
a dominação capitalista que expande os espaços 
da miséria. Como afirma Marilena Chauí há duas 
buscas da verdade: A primeira que nasce da decepção, 
e a segunda que nasce da decisão, da deliberação de 
não aceitar o “faz de conta” e ir além até encontrar as 
explicações, interpretações e significados da realidade 
que nos indigna. AGB – Aracaju. Saudação do dia 
do Geógrafo.(Recebido por email: aracajuagb@
gmail.com em 29/05/2013)

Não se trata simplesmente de discutir a relação entre Geografia 
e Cartografia e como aprender a fazer mapas geográficos, trata de 
se ter clareza de quais são a geografia e a cartografia utilizadas e com 
quais objetivos, para a construção de um mapa. Ter clareza do processo 
histórico e das relações sociais que produzem este mapa. Assim, o político, 

11 Contexto expresso em inúmeros artigos da área de educação sobre o processo de 
Bolonha e também nos debates políticos veiculados pelos sindicatos dos professores 
em todos os níveis, a exemplo do ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior.

mailto:aracajuagb@gmail.com
mailto:aracajuagb@gmail.com
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o econômico, o social e oespaço-temporal estão presentes na construção 
de qualquer projeto cartográfico.

Inicialmente, a pretensão era ministrar uma disciplina de 
Cartografia em que se pudesse discutir e construir por meio das atividades 
sobre técnicas cartográficas, junto aos estudantes, a perspectiva de uma 
Cartografia Geográfica enquanto saber “disciplinar”, pensada no corpo 
e escopo teórico-metodológico do Projeto Político Pedagógico (PPP) 
do Curso de Geografia da UFMT (Universidade Federal de Mato 
Grosso), que vivia e ainda vive um momento de divisão do curso entre o 
Bacharelado e a Licenciatura, formando turmas diferentes, em períodos 
diferentes, em que o PPP parece prever também “Geografias” diferentes.

A primeira experiência com a disciplina foi um fracasso, ministrada 
para uma turma do currículo antigo, teve como proposta central partir 
dos conteúdos obrigatórios, sugeridos pela ementa, desenvolver hipóteses 
sobre a estruturação da produção da soja na porção Centro-Sul do estado 
de Mato Grosso. Ou seja, por meio de leitura e produção de cartas, 
croquis e perfis topográficos, esboçar questionamentos e, quem sabe, 
algum palpite sobre a realidade da região.

O trabalho deu-se em gabinete e em campo. Em sala de 
aula buscou-se estimular leituras de diversos produtos cartográficos 
em diferentes escalas, além dos debates teóricos sobre Geografia e 
Cartografia. O trabalho de campo foi realizado junto aos professores 
de Geomorfologia e Pedologia. O campo foi excelente, elaboraram-se 
conjuntamente diversas leituras da paisagem e das cartas, parecia que 
tudo ia bem para a elaboração do mapa final com hipóteses de leitura 
sobre a produção do espaço centro-sul mato-grossense. Todavia, “parecia 
não haver disponibilidade” da turma em discutir o curso e a cartografia.
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Uma das explicações deste fracasso foi o “choque” metodológico 
entre a Cartografia que lhes foi apresentada anteriormente, a Cartografia 
proposta e a Cartografia hibridamente realizada, não a partir das 
contradições, mas uma tentativa primitiva de misturar coisas. As técnicas 
eram as mesmas, mas a proposta de trabalho e as leituras diferentes.

Ou seja, a proposta da disciplina não se realizava na práxis 
cotidiana na sala de aula. É possível elencar uma série de elementos 
para compreender o fracasso desta proposta, mas não é o foco. O mais 
importante foi a compreensão da necessidade da coerência teórico-
metodológica nas aulas, não só as aplicações técnicas, mas também a 
compreensão política. A construção de um estudante de geografia ativo na 
produção do conhecimento e não passivo ao conhecimento “transmitido”. 
Portanto, o surgimento de uma práxis que se configurou na disciplina de 
cartografia no semestre seguinte.

Foi então que os exercícios de cartografia ganharam outro sentido 
para além de ministrar a disciplina e seus conteúdos obrigatórios, mas 
sim pensar o curso de Geografia e a própria Cartografia Geográfica. 
Assim, a prática em sala de aula delineou a prática de pesquisa que se 
construíram e fortaleceram mutuamente, tornando possível a práxis na 
construção do conhecimento coletivo formado por docente e estudantes, 
e, posteriormente, docente, estudantes e camponeses.

No ano de 2009, além de ministrar a disciplina de Cartografia 
Geral no primeiro e segundo semestres para as duas últimas turmas 
“velhas” (que tiveram anteriormente a disciplina de Introdução à 
Cartografia), foi estabelecida com a “turma nova” do curso “novo” o 
Bacharelado, uma combinação importante: no primeiro semestre a 
disciplina de Geografia e Filosofia e no segundo Cartografia Geral (agora 
no curso novo fundida à disciplina de “Introdução à Cartografia”). 
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Posteriormente, nos anos de 2010, 2011 e 2012, ao trabalhar com turmas 
de Licenciatura e de Bacharelado em alguns momentos a combinação 
geografia e Filosofia no primeiro semestre e Cartografia Geral no segundo 
semestre falhou, trazendo algumas dificuldades explícitas no trabalho 
com o mapeamento comunitário.

Este fato delimita um diferencial na prática em sala de aula. As 
turmas veteranas já haviam tido um contato com uma perspectiva de 
cartografia técnica, neutra e tida como, que não poderia ser cooptada 
pelo “discurso” de uma cartografia sem técnica, ao ver dos estudantes. As 
turmas novas partiam da construção escolar de uma cartografia técnica, 
mas, um pouco mais permeáveis para discutir a Cartografia ensinada 
na Universidade, mesmo com um discurso altamente tecnificado pela 
condição histórica de “as primeiras turmas do bacharelado” e “as primeiras 
turmas da licenciatura”.

Nos momentos em que a singularidade em ministrar 
sequencialmente Geografia e Filosofia e Cartografia Geral materializou-
se, foi possível a construção de um embasamento teórico-metodológico a 
partir de uma geografia crítica e radical, segundo Damiani (2012)12:

Uma Geografia contemporânea, que atualiza uma 
Geografia crítica - de presença autogestionária e 
subversiva, portanto, não estatista - questiona a 
economia e o Estado. Esta é a grande aquisição 
desses novos tempos: generalizar a crítica do processo 
de desumanização, inerente às ações econômicas e 
estatistas. Portanto, a relação com a prática já não 
é, necessariamente, sob a mediação do Estado. 
(DAMIANI, 2012, p.276)

12 DAMIANI, A. L. Introdução e elementos da obra de Henri Lefebvre e a Geografia. 
Revista do Departamento de Geografia  - USP. Volume especial 30 anos, 2012, p.254-
283.
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Procura-se situar a cartografia noutras bases, apesar das dificuldades: 

Cedo, a Geografia reconheceu o plano das 
estratégias. Ele era combinado com o tratamento 
do objeto no interior de uma lógica formal. O 
que é próprio desta lógica e difícil de romper é a 
separação entre os elementos de uma relação e o 
estabelecimento da exterioridade recíproca desses 
elementos, no seu desenvolvimento. É possível 
reconhecer certas relações de causalidade, mas não 
a relação constitutiva interna dos elementos entre 
si, nos termos da compreensão da dupla e interna 
determinação entre eles e de um processo negativo 
implicado. E, por isso, se torna mais complicado 
encontrar um tratamento do objeto em movimento, 
uma noção de processo. (DAMIANI, 2012, p.276)

Portanto, constituir a disponibilidade necessária para uma 
práxis da sala de aula pelo coletivo, estudantes e docente comprometidos 
com uma Geografia:

Uma Geografia que inclua a dialética e, ainda, a 
relação entre estratégia e dialética pode nos ajudar a 
compreender os termos da modernização do mundo. 
É necessário examinar o processo de modernização 
extensiva e intensivamente. E, neste duplo, os termos 
da deterioração da vida social e humana e da própria 
economia. 

Resta introduzir que, sobre esse substrato total e 
homogêneo do espaço abstrato, há diferenciações 
geográficas: “o desenvolvimento desigual é a marca 
registrada da Geografia do Capitalismo.” Sendo que 
ao capital interessa a produção de diferenciações, 
que definem a apropriação diferencial de mais-valia 
extraordinária, bem como o processo do capital 
tende à igualização das condições de produção 
social, segundo médias sociais, que os mecanismos 
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de mercado vão potencialmente determinando. As 
desigualdades materiais do processo econômico-
social têm lugar importante na análise das sociedades 
modernas. (DAMIANI, 2012, p.277)

No decorrer da disciplina de Geografia e Filosofia foi possível 
provocar nos estudantes: a reflexão sobre as próprias escolhas (historicamente 
e socialmente determinadas) no processo de formação do geógrafo; 
desmistificar a ciência questionando suas limitações, “neutralidades” e 
possibilidades; discutir a questão da verdade; desenvolver a curiosidade, 
criatividade, sistematização e superação de ideias; compreender a 
existência de “visões e ações” sobre a realidade, considerando sua 
importância para o processo de construção do conhecimento e realizar 
a tomada de consciência de sua postura política; contextualizar o 
pensamento geográfico, no sentido de fazer compreender a teoria e sua 
emergência no tempo histórico e seu processo da institucionalização da 
Geografia como ciência.

Para ser construída a base do debate teórico-metodológico na 
geografia, foram lidos clássicos como Humboldt, La Blache, Reclus, 
Kropotikin; e autores contemporâneos como Yves Lacoste, Antonio 
Carlos Robert Moraes, Paulo César da Costa Gomes, Milton Santos, Ana 
Fani A. Carlos, Carlos Walter Porto Gonçalves e Dirce Suertegaray, com 
objetivo de discutir e refletir sobre o status da verdade, a lógica e o método 
com Marilena Chauí.

A disciplina culminava com trabalhos realizados pelos estudantes 
a partir de alguma questão da realidade por eles vivida, a qual despertaria 
diferentes análises e posturas políticas, avaliando suas consequências e 
possíveis práticas geográficas dos diferentes sujeitos sociais envolvidos. Por 
fim, posicionavam-se politicamente mediante o problema. Este contexto 
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favoreceu a formação de turmas críticas e ativas, no sentido marxiano da 
atividade, e não da passividade.

Nos momentos em que a disciplina de Geografia e Filosofia foi 
ministrada por outros professores, buscou-se um diálogo permanente com 
estes conteúdos. Por uma questão de método, diferenças se manifestaram 
a partir de conflitos na relação professor-aluno, como, por exemplo, a 
negação de alguns estudantes quanto à ida a um assentamento, “fazer 
mapas para os sem terra”! Em alguns momentos a compreensão de um 
processo de mapeamento coletivo, não sem conflitos, mas dialético e 
contraditório foi dificultada.

Contudo, não houve prejuízos para o desenvolvimento dos 
trabalhos, ao contrário, a cada turma e a cada debate foi possível 
compreender e valorizar a efetiva pluralidade metodológica existente na 
universidade e lutar por ela. Ou seja, já assinalando uma consideração 
de antemão, muitos estudantes certamente não concordaram e não 
assumiram a proposta de cartografia geográfica posta neste trabalho. 
Outros, anos depois, compreenderam a proposta e buscaram uma 
orientação de pesquisa a ser trilhada neste caminho.

Convém esclarecer que a no momento da tese, tampouco deste 
texto, pretende-se propor metodologias de ensino superior em Cartografia, 
portanto, não foram desenvolvidas abordagens sobre a prática de ensino, 
tampouco uma sistematização de uma proposta a ser seguida.

Prima-se pelo percurso teórico-metodológico e prático, ou seja, 
como se deu o processo de construção do conhecimento da Cartografia 
Geográfica, desenvolvida a partir de uma Geografia Crítica Radical, que 
se configurou na práxis da sala de aula se desenrolando em uma práxis 
na elaboração do mapeamento comunitário no assentamento Roseli 
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Nunes. Neste processo há um entrelaçamento de sujeitos envolvidos: 
estudantes de licenciatura e bacharelado no curso de geografia da UFMT; 
camponeses assentados no assentamento Roseli Nunes e a docente da 
disciplina de Cartografia Geral. 

Este entrelaçamento atingiu um objetivo fundamental para a 
realização do mapa como processo: a apropriação do conhecimento 
cartográfico em sua dimensão técnica, política, econômica e social, pois 
a concepção do mapa traz à tona uma prática política, uma “visão”/
subjetivação e uma objetivação do mundo. Portanto, a elaboração do 
mapa trata-se de uma apropriação de uma condição objetiva (a linguagem 
cartográfica) subjetivada na luta pelo espaço (o mapeamento como 
estratégia de permanência, apropriação e transformação do espaço). 
Movimento que busca possibilitar a autogestão territorial (no caso do 
assentamento), o quinhão da luta espacial e no caso dos estudantes a 
possibilidade da escolha de sua prática geográfica-cartográfica.

Considerações finais: o trabalho com Cartografia na 
UFMT (2009-2017)

Ao longo destes anos na UFMT realizamos grupos de estudos, 
sobre teoria e método em geografia e cartografia, com estudantes da 
Graduação e Pós-graduação. Orientei na pós-graduação cinco estudantes, 
em nível de especialização no curso de Residência Agrária e 25 estudantes 
de graduação com pesquisas já concluídas: bolsistas monitorias (08); 
bolsistas permanência (06) e monografias de final de curso (22). 
Atualmente tenho quatro orientandos de monografia na graduação. 
O que vale ressaltar desta quantificação é que deste montante orientei 
apenas oito pesquisas específicas na área de Cartografia, assinalando uma 



297

dificuldade latente para a Geografia em formar pesquisadores na área 
de Cartografia que a problematize criticamente. Pois é preciso construir 
junto aos estudantes um sentido político em apropriar-se de uma gama 
diversa de instrumentos; linguagens; leituras exigidas.

Foram produzidos textos para discutir: a relação entre Cartografia 
e a Geografia para fortalecer a apropriação geopolítica desta linguagem no 
atual momento de produção do capitalismo; a Cartografia e as lutas sociais; 
o processo de aprendizagem da Cartografia e a Cartografia Escolar e o 
Ensino Superior em Geografia. Este processo de trabalho tem favorecido 
o amadurecimento teórico e prático que se realiza na experiência como 
pesquisadora e a prática docente, em especial no campo do conhecimento 
da Cartografia aliada às lutas sociais e aos processos de mapeamentos 
enquanto estratégias territoriais.

Finalizamos quatro anos de trabalho junto à diretoria da AGB 
Cuiabá, que fortalece a formação política do geógrafo sem restringir-se 
à atuação profissional voltada aos interesses do mercado ou do Estado, 
mas capaz de compreender o movimento concreto e contraditório da 
produção social do espaço e materialidade do território no modo de 
produção capitalista, historicamente. A seção local AGB Cuiabá vem 
promovendo debates importantes problematizando as atuais reformas da 
educação que atinge diretamente: a formação do professor de geografia e 
do geógrafo bacharel e o trabalho, impedindo a autonomia e direcionando 
o exercício profissional para a consolidação do espaço mercadoria e do 
aluno apolítico, subjetivado ao máximo nas suas relações cotidianas 
alheias à totalidade em movimento.

Em síntese, trabalhando doze anos no estado de Mato Grosso, 9 
anos no Departamento de Geografia da UFMT –Cuiabá, realizamos uma 
Geografia comprometida com o desenvolvimento da pesquisa, ensino e 
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extensão, promovemos a realização de trabalhos que possam materializar 
a produção de uma Cartografia, Escolar e Social, referenciadas como 
mediação universidade-sociedade e criticidade sobre os processos 
hegemônicos do ordenamento territorial e garantir a uma sociabilidade 
da solidariedade e da luta, e não apenas se restrinja à construção de 
diagnósticos de organização do espaço. Uma cartografia que seja capaz 
de fortalecer crianças e adultos, a partir da apropriação das técnicas de 
representação, das interpretações das imagens espaciais, dos processos de 
alfabetização cartográfica na leitura e elaboração de mapas.

Tenho clareza de que esta trajetória, não apenas individual, mas 
coletiva, se coloca em construção, movida pelo desejo e necessidade 
de criar possibilidades de pesquisa e trabalho para a transformação da 
realidade social, contribuindo para produzir uma geografia brasileira e 
mato-grossense coerente e consistente e de resistência às determinações 
impostas pela ampliação e reprodução do capital como valor, inclusive 
único valor humano e social inócuo.

Agradeço pela parceria de trabalho e acúmulo de conhecimento 
realizado junto ao Departamento de Geografia da UMFT – Cuiabá. 
Aos estudantes e muitos companheiros com os quais convivi nessa 
Instituição, externo meu profundo reconhecimento pelo compromisso 
com as lutas sociais e com a universidade pública. Desde o ano de 2018, 
atuo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Câmpus Litoral 
Norte – Departamento Interdisciplinar, como professora do Bacharelado 
Interdisciplinar e da Licenciatura em Geografia.
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4.17 MEIRE ROSE DOS ANJOS OLIVEIRA

Pisando firme no chão,

uma professora em formação.

Meu nome é Meire Rose dos Anjos Oliveira, nasci nesta cidade 
Cuiabá, tendo como pais Ciro Francisco Oliveira e Raymunda dos Anjos 
Oliveira. Como costumo dizer, sou cuiabana nascida no Hospital Geral1.

Solicitaram-me este texto para compor o livro que narra o 
processo de desenvolvimento do curso de Geografia da Universidade 

1 Na década de 1970 do século XX as crianças da classe popular nasciam no Hospital 
Geral ou no Hospital Santa Helena. 
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Federal de Mato Grosso – UFMT. Alberto Caeiro, heterônimo utilizado 
por Fernando Pessoa, diz que escrever a biografia de uma pessoa é coisa 
muito simples, pois “tem só duas datas – a da minha nascença e a da 
minha morte”. Não concordo com o poeta, uma história de vida, uma 
biografia, um memorial não são fáceis de se redigir, pois a vida não é 
somente minha, ela é dividida com outros, nos movimentos, no presente, 
no passado e no futuro.

Durante toda a minha vida estudei em escola pública, num 
período em que eram consideradas de boa qualidade. Para esta afirmação 
é preciso considerar o objetivo da educação no século XX. Estávamos sob 
a égide da LDB 5692/71, uma legislação que direcionava o ensino para 
formações específicas que deveriam atender ao “mercado” de trabalho, 
entre 1970 e 1990. Assim, a educação atingia seus propósitos, o que para 
muitos a tornava eficiente e de boa qualidade.

Parte dos primeiros dez anos de minha vida, vivi em um pequeno 
povoado próximo à cidade de Poxoréo, onde havia precários meios de 
comunicação. Na época, o Brasil estava sob o brilho do samba e da 
conquista do tri-campeonato de futebol, fatos que desviaram a atenção 
de acontecimentos, como a prisão e exílio de pessoas que contestaram a 
forma de conduzir a política e a economia do país. Leis foram aprovadas 
nessa época para reger o ensino e para o controle dos eventos culturais, da 
liberdade de expressão e da organização dos movimentos sindicais e sociais.

Nos primeiros anos da década de 1980, cursei parte do primeiro 
grau na Escola Municipal Delmira Monteiro de Figueiredo, localizada 
em um bairro oriundo de ocupação, o Pedregal. Estávamos vivendo sob o 
governo militar, e desse modo, nas escolas, eram realizados concursos de 
redação sobre patriotismo e por diversas vezes obtive a colocação entre os 
três primeiros lugares. 
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A partir da 5ª série do primeiro grau até o 3º ano do segundo grau 
estudei na Escola Estadual Presidente Médici, reconhecida como uma das 
melhores escolas públicas da cidade. Para cursar o segundo grau fiz opção 
pelo curso de Auxiliar de Escritório, pois o científico existia somente nas 
escolas privadas, muito caras para a situação econômica de minha família. 

A década de 1980 foi marcada pelo processo de redemocratização 
do país, com a luta pela abertura política, a anistia, e as eleições diretas - 
movimento político que reivindicava eleições diretas para Presidente da 
República, entre outros.

Nas últimas décadas do século XX, o povo brasileiro conviveu com 
uma complexidade de situações. Elegeu pela primeira vez, após muitos 
anos, um Presidente da República; conviveu com um amplo processo 
de desmantelamento do Estado, com privatizações e sucateamentos 
das instituições nacionais; impeachment de um presidente; e fluxo do 
movimento social e duas gestões de um governo neoliberal.

Em 1993, no segundo semestre, ingressei no curso de Geografia 
da UFMT. Durante os três primeiros anos do curso estudei no período 
noturno, pois havia necessidade de trabalhar durante o dia para 
me sustentar. Trabalhei por três anos em uma empresa de produtos 
hospitalares, de início como secretária e depois como vendedora. Em 
1996, decidi sair do emprego e me dedicar mais ao curso e com as 
preocupações dos estudantes, estes organizados no Centro Acadêmico 
de Geografia. Durante as duas gestões que participei, elaboramos várias 
discussões pertinentes aos estudantes e ao curso. 

Nesse mesmo ano realizamos, na UFMT, o 1º Encontro Regional 
de Estudantes de Geografia do Centro-Oeste, que teve como eixo temático 
sua expansão econômica no contexto nacional e internacional. 
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Foi no segundo semestre do ano de 1996 que comecei a minha 
carreira como professora substituta, na Escola Estadual Pascoal Ramos, 
lecionando para as 5ª e 8ª séries do primeiro grau. Lá, encontrei 
crianças com sérias dificuldades de aprendizagem, pois era um bairro 
extremamente carente, distante da área central, assim, longe dos olhos 
das autoridades competentes.

Em 1997, fase em que meus pais não conseguiam me sustentar na 
faculdade, tive a oportunidade de trabalhar como monitora no Laboratório 
de Ensino de Geografia, sob a orientação da professora  Denise de Oliveira 
Alves, o que contribuiu para minha permanência no curso de Geografia, 
e depois recebi uma bolsa atividade no Departamento de Geografia, 
sob a orientação do professor Neurozito Figueiredo Barbosa. Enquanto 
membro do Centro Acadêmico, participei da realização do 10º Encontro 
Nacional de Estudantes de Geografia, que discutiu os rumos que o curso 
poderia tomar durante o final do século XX. 

Neste mesmo ano, inicio meu trabalho na Cooperativa Educacional 
Xarayés, lecionando para alunos das 5ª a 8ª séries do ensino fundamental. 
Aproveitando a oportunidade, elaborei meu Trabalho de Conclusão de 
Curso, realizando uma experiência de percepção com alunos da 5ª série 
na bacia do córrego Barbado, em Cuiabá. Permaneci nesta escola até o 
seu fechamento por motivos financeiros, em 1999. Enquanto estive na 
Xarayés participei de várias atividades relacionadas à educação, inclusive 
no Prêmio “Paulo Freire”, realizado pelo Lions Clube, onde apresentei 
uma pesquisa de caráter social e ganhei em primeiro lugar, concorrendo 
com professores da rede pública e privada.

Em 1998, trabalhei na Escola Estadual Liceu Cuiabano, com as 
7ª e 8ª séries, uma experiência muito boa, visto que os alunos tinham 
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diversas maneiras de olhar o mundo, pois vinham de várias partes da 
cidade, de diferentes classes sociais – média e baixa.

No ano de 1999, ainda lecionando na Xarayés, acumulei mais 
uma cadeira na Escola Estadual Hermes de Alcântara, em Santo Antônio 
de Leverger, onde trabalhei desde a 5ª série do ensino fundamental até o 
3º ano do ensino médio, experiência valorosa, pois as crianças e jovens, em 
sua maioria, moravam no meio rural, e tinham muitas dificuldades, tanto 
na aprendizagem quanto ao fato de que iam com fome e cansadas para a 
escola, depois do trabalho na lavoura da cana ou mandioca. Durante esse 
período, também trabalhei na UFMT, no Departamento de Geografia, 
como professora substituta, com as disciplinas História do Pensamento 
Geográfico, Práticas Metodológicas em Geografia e Geografia do Brasil.

Em 2000, passei a lecionar2 somente em escolas privadas, 
Colégio Master e Colégio Expressão, com as 5ª séries do ensino 
fundamental até o 1º ano do ensino médio. Desenvolvi várias pesquisas 
com alunos, e continuei a participar de encontros, oficinas e cursos para 
aperfeiçoamento do magistério.

Foi a partir dessa experiência de trabalhar em escolas privadas é 
que iniciei outra fase interessante da vida, a de vivenciar atividades em 
sindicato. Em 2002, participei do curso Formação Sindical, Educação 
e Consciência Política, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso – SINTRAE/ MT, em 
parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto 
de Educação da UFMT – Grupo de Pesquisa: Educação, Jovens e 
Democracia, ministrado pelo professor Dr. Manoel F. V. Motta.

2 Neste ínterim, fiz dois concursos promovidos pelo Governo do Estado, fui chamada 
nos dois, porém, pelas questões estruturais, não iria conseguir desenvolver as ativida-
des em escolas distantes uma das outras, escolhi não assumir as vagas.
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No SINTRAE conheci outros professores que realizavam pós-
graduação na UFMT, o que me aproximou novamente das discussões 
universitárias e da educação. Ainda em 2002, participei do 1º Congresso 
Mato-grossense de Educação – COMED e do Seminário Temático 
“Sociedade Contemporânea e Toxicomania: Reflexões sobre a Educação 
da Juventude” promovido pelo Grupo de Pesquisa Educação, Jovens e 
Democracia do programa de Pós Graduação em Educação da UFMT.

Importante ressaltar que o ano de 2002 representou um marco 
na história de nosso país, foi um período de grandes transformações 
políticas. Após anos de estagnação da economia, aumento da dívida 
externa, índices de qualidade de vida sempre em baixa, elevado número 
de desemprego e grande violência, o povo brasileiro conseguiu eleger Luís 
Inácio Lula da Silva como Presidente da República, após várias tentativas.

Neste ínterim, diante de todas as transformações ocorridas no 
mundo, percebi que não deveria ficar de braços cruzados. Me aproximei 
ainda mais do Sindicato da minha categoria, o  SINTRAE/MT e filiei-me 
ao Partido Comunista do Brasil – PCdoB. Ainda participei do Congresso 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Ensino – CONTEE, e do Seminário Temático “ Educação, Juventude 
e Comunicação”, promovido pelo grupo de pesquisa Educação, Jovens 
e Democracia do Programa de Pós Graduação em Educação da UFMT.

Após isso, fiz a Pós-Graduação Lato Sensu – Curso de Especialização 
Psicologia Educacional, História, Fundamentos e Teorias, oferecida pelo 
Departamento de Psicologia do Instituto de Educação da UFMT, na 
perspectiva de que o aprendizado pudesse contribuir para uma prática 
pedagógica sustentada no conhecimento psicológico.
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Em 2004, iniciei o curso de mestrado na área Educação, Cultura 
e Sociedade, linha Movimentos Sociais, Política e Educação Popular, do 
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Educação da UFMT, sob 
a orientação da professora Dra. Maria Aparecida Morgado. Desenvolvi 
pesquisas que culminaram na escrita da dissertação “Educação e 
sexualidade: vivências sócio educacionais de jovens homossexuais (Cuiabá-
MT)”, defendida em 2006. A dissertação se origina da preocupação 
enquanto professora acerca do desenvolvimento das relações sociais dentro 
do espaço escolar dos jovens que decidem assumir uma orientação sexual 
diferenciada dos demais alunos. Foi possível detectar que nos primeiros 
anos do século XXI, mesmo depois de marcos legais da educação que 
orientam professores ao desenvolvimento de temas transversais nas 
escolas, os jovens escolares sofrem pela sua condição homossexual.

Todo o período em que cursei o mestrado, ministrei aulas em 
escolas privadas e militei no Sindicato de minha categoria. No âmbito 
acadêmico, me dediquei à escrita de artigos relacionados à discussão da 
homossexualidade no espaço escolar, assim como organizei em conjunto 
com outras duas professoras o livro “Realidades Juvenis em Mato Grosso: 
escola, socialização e trabalho”3.

Tempo, tempo, tempo, tempo... A música “Oração ao tempo”, de 
Caetano Veloso, nos leva a uma certeza, de que o tempo é um contínuo, 
não há como separar passado e presente, assim como o futuro. O início de 
minha vida escolar, no início da década de 1980, me fez sentido na primeira 
década do século XXI. E aguçou a vontade de construir alternativas para 
o ensino. Por conta disso, resolvi participar da seleção para professor 
substituto no curso de Pedagogia da UFMT, onde fui professora entre 

3 MORGADO, M.A.; SANCHES, U. C.; OLIVEIRA, M. R. A. Realidades Juvenis em 
Mato Grosso: escola, socialização e trabalho. Cuiabá: EdUFMT, 2007.
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2006 e 2008. Trabalhei com a Metodologia para o Ensino de Geografia 
para os anos iniciais e Estágio Supervisionado. Foram momentos profícuos 
de aprendizagem com os professores do Instituto de Educação.

Ainda o tempo, ele passa e o ser humano constrói a ideia de 
certezas. Certezas para a vida.  Em 2008, o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Mato Grosso – CEFET/MT4, antiga Escola Técnica 
Federal de Mato Grosso, realiza um concurso para professores, nele 
estavam inclusas algumas vagas para a disciplina de Geografia. A vaga 
para qual me inscrevi foi para um câmpus recém-criado no município de 
Pontes e Lacerda, oeste do Estado. Dentre os mais de 30 postulantes, fui 
aprovada em primeiro lugar, e assim se iniciou a minha vida docente na 
Rede Federal de Educação. Iniciei a trabalhar no mesmo ano em Pontes e 
Lacerda, porém, ao final daquele ano, fui removida para o Câmpus Bela 
Vista, em Cuiabá.

Em 2008, a instituição CEFET sofreu transformações interessantes, 
houve a articulação para a criação dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, os IFs. Aqui em Mato Grosso foi criado o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -IFMT/MT, instituição multi-
câmpus, decorrente do processo de expansão da Rede Federal de Ensino 
pelo Governo Federal, com criação de novos câmpus em mais de dez 
cidades mato-grossenses. Trabalhar no IFMT foi uma boa experiência, 
ministrei aulas para os cursos de Técnico em Meio Ambiente integrado 
ao Ensino Médio e Tecnólogo em Meio Ambiente. O IFMT Bela Vista 
está localizado na micro bacia hidrográfica do córrego Barbado, e isso 
me fez relembrar a antiga paixão pelo estudo daquela bacia. Assim, em 
2009 concorri ao edital de extensão da Fundação de Amparo à Pesquisa 

4 Os CEFETs surgiram da reorganização da Rede Federal de Educação transfor-
mando as ETFsa partir de 1999 no governo de Fernando Henrique Cardoso.
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do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT para a realização de atividades 
e cursos na bacia hidrográfica do córrego Barbado. Conseguimos um 
investimento considerável para a realização das atividades, inclusive 
da produção de uma cartilha intitulada “Caminhando pelo Barbado: 
o córrego e sua gente”5, para desenvolvimento de oficinas em escolas, 
centros comunitários, entre outros.

No âmbito da pesquisa, realizei dois projetos no IFMT, o projeto 
“Ensino de Geografia e Proeja” foi direcionado à compreensão de questões 
da Geografia que pudessem ser relacionadas às formações específicas dos 
discentes dos cursos profissionalizantes; e o projeto “Educação, gênero 
e tecnologia”, onde me preocupei em relacionar a questão de gênero e a 
busca pelo ensino em um mundo globalizado.

Durante a minha passagem pelo IFMT, muitas amizades 
acadêmicas surgiram, assim como a certeza de que teria que contribuir, 
também, nas discussões da classe trabalhadora. Por esta razão, em 2009, 
concorri à eleição do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 
Educação, Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE/MT, com o 
cargo de secretária. Fui eleita com os demais companheiros. 

Outra certeza se construiu também durante o período de trabalho 
no IFMT, participar das discussões e atividades relacionadas à Educação de 
Jovens e Adultos - EJA. Fiz um curso de especialização ligado ao Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos. Foram meses de encontros 
gratificantes, o que me possibilitou circular nas atividades do Fórum 
Permanente de Debates da Educação de Jovens e Adultos – FPDEJA.

5 OLIVEIRA, M.R.A (Org.). Caminhando pelo Barbado: o córrego e sua gente. Cuia-
bá: IFMT/Gráfica Print, 2010. 



308

Mas, em 2009, foi aberto um edital para concurso com vaga para 
professor assistente de Prática de Ensino em Geografia – Câmpus Cuiabá. 
Como dizem, sempre estive de olho em uma vaga de ensino, mas a falta 
do doutorado não me beneficiava participar. Inscrevi-me, em meio às 
muitas aulas para preparar, estudei os conteúdos acadêmicos aos quais 
estava afastada há algum tempo. Fui aprovada. Em fevereiro de 2010 
assumi uma das cadeiras de Prática de Ensino de Geografia. É válido 
lembrar que esta vaga de professor do ensino superior foi componente 
do projeto de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que 
possibilitou a abertura de novas universidades federais, ampliação e vagas, 
reestruturação dos currículos, reformas/ampliação das universidades 
existentes e consequente abertura de vagas para contratação/concursos 
para novos professores. Um projeto do governo federal.

Iniciando os trabalhos na UFMT, em 2010, ministrei aulas de 
Prática de Ensino para turmas do antigo curso de Licenciatura Plena em 
Geografia, assim como coordenei estágios dessas turmas. Como havia 
iniciado um projeto no IFMT, dei continuidade, agora, pela UFMT. A 
discussão do Barbado foi abordada pelo projeto de pesquisa “Córrego 
Barbado: uma discussão entre comunidade e academia”, entre 2010 e 2011. 

Em 2011, com a expansão de um programa nacional, a UFMT 
recebeu a notícia de possibilidades de novas bolsas para discentes. Era 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. 
Dialoguei com a coordenação para a construção de um projeto que 
possibilitasse a concorrência naquele programa. Alguns meses depois 
recebemos a ótima notícia que teríamos o PIBID Geografia com cinco 
bolsistas. O projeto aconteceu de 2011 a 2013, com alunos da primeira 
turma do Curso de Licenciatura em Geografia, ingressados em 2009. 
Foi um trabalho árduo, mas que nos encheu de orgulho, ao ver que 
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contribuímos com o ensino de Geografia em uma comunidade escolar. 
Para mim foi excepcional, pois os bolsistas conseguiram desenvolver 
projetos simples, mas que os levaram à reflexão do ensino de Geografia, o 
que redundou na produção de artigos em eventos e em livros6, além das 
monografias desenvolvidas, as quais tiveram como objeto as atividades 
realizadas no âmbito do PIBID.

Pari passu à realização de atividades do PIBID, desenvolvi um 
projeto de pesquisa intitulado “Ensino médio e ensino de Geografia: uma 
investigação na rede estadual de ensino de Mato Grosso”, cuja intenção 
foi analisar as formas e tipos de ensino médio nas escolas estaduais, bem 
como era desenvolvido o ensino de Geografia nesses cursos.

Entre 2012 e 2013, desenvolvi atividades em conjunto com 
a professora Nely Tocantins no Programa de Educação Tutorial – 
PET. No curso de Geografia, os petianos desenvolviam atividades de 
pesquisa, ensino e extensão, no âmbito da universidade e de escolas da 
educação básica.

Defendi a dissertação de mestrado em 2006, e o longo tempo 
após a defesa, em conjunto com os anseios resultantes das atividades na 
academia, impulsionaram-me a participar de processos de seleção para 
Pós-Graduação, Doutorado. Assim, em 2011 me inscrevi na seleção 
de doutorado do Programa de Geografia Humana da Universidade de 
São Paulo – USP. 

6  TORRES, G. V. S. et al. Dimensões da Iniciação à Docência: saberes e práticas do 
Pibid na UFMT (2009-2013). Cuiabá: EdUFMT, 2015.
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Desde a época de professora substituta no curso de Pedagogia, 
trabalho com relatos das memórias dos alunos e aqui me recordo de uma 
passagem da professora Magda Soares (2001, p. 51-52)7:

“Olhando para o passado com estes olhos de presente, surpreendo 
uma grande coerência entre a educação que recebi, como aluna, nos 
cursos primário, ginasial e colegial, e a Educação que aprendi, no 
curso de Licenciatura da Faculdade de Filosofia da UFMG”. Aponto 
essa coerência porque vejo nela uma explicação para a estranha (hoje) 
firmeza e convicção com que assumi, no início de minha vida acadêmica, 
determinada postura não só pedagógica, como também política e social.

Relembro essa passagem porque, ao escolher o tema e o objeto 
para a pesquisa de doutoramento, me baseei na convivência no FDPEJA, 
com os alunos da EJA, na militância nos movimentos sociais e no Partido 
e também nas questões geográficas (território, migração, atividades 
econômicas) da região. Escolhi trabalhar com o Vale do Araguaia, região 
belíssima em aspectos naturais, mas, sobretudo nos aspectos históricos 
e de força pela sobrevivência em meio à realidade difícil. Assim como 
Magda, reafirmei minha postura de professora, mas também como ser 
político e com preocupações sociais e educacionais. A tese intitulada “A 
educação e a luta no Araguaia (Mato Grosso)” foi defendida em janeiro de 
20168. Analisei dois cursos surpreendentes, seja de cunho educacional, 
mas, acima de tudo, político e social: O Inajá, curso de nível médio para 
professores não habilitados e, As Parceladas, curso superior de formação de 
professores. Ambos com características voltadas para a vida dos discentes 

7 SOARES, M. Metamemória – memórias: travessia de uma educadora. São Paulo: 
Cortez, 2001.

8 Afastei-me durante um período do Departamento para finalizar a tese, retornando às 
atividades da academia em meados de julho de 2015.
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daquela região tão rica em história das relações sociais em um espaço 
demarcado pela força institucional e empresarial.

Mesmo cursando o doutorado em outro estado da Federação, 
continuei realizando atividades acadêmicas. Assim, em 2012 fui 
convidada a compor o quadro de professores do curso de Licenciatura em 
Pedagogia à distância, Acordo Brasil-Japão. As atividades foram realizadas 
com professores da UFMT e da Universidade Tokai, Câmpus Shonan, em 
Hiratsuka-Kanagawa-Japão. Por conta de algumas problemáticas, houve 
a necessidade de formar professores que moram no Japão para lecionar 
em escolas onde filhos de brasileiros estudavam. O curso aconteceu em 
parte virtual, com produção de material via Universidade Aberta do 
Brasil, e presencial, com a ida dos professores para realizar atividades 
presenciais com seus alunos, no Japão. Essa atividade me proporcionou 
momentos de muito esforço para contribuir com aqueles discentes do 
outro lado mundo, porém, compensadores, por partilhar experiências 
novas e diferenciadas.

No período do doutorado, como não havia possibilidade de 
afastamento, portanto, exerci as atividades docentes e administrativas como 
deveria ser, e durante todo o ano de 2013 assumi um cargo administrativo, 
o da Chefia de Departamento, momento de aprendizagem a respeito do 
funcionamento de uma instituição pública. Desde o primeiro ano de 
trabalho na UFMT, participo de comissões administrativas e colegiados, 
como coordenação do Laboratório de Ensino de Geografia e Núcleo 
Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Geografia.

Além das atividades acadêmicas, entre 2011 e 2013, me atrevi 
a escrever para jornais e sites de comunicação, com textos de opinião 
que expressavam um pouco do que penso e no que milito, como “Mato 
Grosso e seu desenvolvimento”, onde aponto algumas questões sobre 



312

o desenvolvimento do Estado e do país; em outro texto “1º de maio: 
Trabalho e Educação?!”, dialoguei sobre a educação aliada à formação 
do trabalhador e; “Mulheres do Brasil na última década”, texto que 
aponta para algumas vitórias das mulheres no século XXI. São textos que 
resultaram também da minha militância política.

Sim, e durante esse período, me atrevi a participar da direção do 
Sindicato dos professores da UFMT, a Adufmat, como vice-presidente, 
na Gestão Plural! Autônoma, Democrática e de Luta!, entre 2015 e 2017, 
período marcado por intensos impasses entre a categoria e o Governo 
Federal em prol de melhores condições de trabalho, salários e, sobretudo 
para o desenvolvimento de um ensino com qualidade para os alunos das 
universidades federais.

Relacionado às atividades acadêmicas, entre 2011 e 2013 organizei 
os dois primeiros Seminários de Ensino de Geografia – SEMEG. As 
problemáticas surgidas durante os trabalhos do estágio supervisionado 
e o PIBID aguçaram, a mim e aos meus queridos alunos, a realização 
de evento próprio do ensino de Geografia. Foram dois importantes 
momentos para a Licenciatura em Geografia.

Ao retornar as minhas atividades na UFMT, pós-defesa 
de doutorado, passei a coordenar e orientar o Estágio Curricular 
Supervisionado no curso de Licenciatura em Geografia, que fora 
reformulado em 2012 por uma comissão específica para tal finalidade, da 
qual participei.

Em um curso com novo formato e com carga horária maior (400 
horas) destinadas ao estágio, fui impulsionada a pesquisar mais sobre 
essa etapa importante na formação de um professor, esforço que me 
levou (sempre) a uma reconstrução da experiência. Além do retorno às 
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atividades da docência, retornei ao PIBID, agora como Coordenadora 
de Gestão, quando, em conjunto com outros professores, dividíamos 
a responsabilidade de acompanhar o trabalho dos professores e alunos 
nos programas específicos. Um processo de construção valoroso que 
me mostrou a importância e necessidade da organização pela gestão de 
atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse processo, a Coordenação de Gestão se esforçou para 
organizar uma coletânea de textos originados de experiências desenvolvidas 
nos projetos de área, “Coleção Saberes e Práticas”. São cinco livros, três já 
foram publicados em e-book e dos dois estão no prelo. Um desses livros, o 
quinto, intitulado “Materiais didáticos e experiências da prática docente”, 
foi organizado por mim, nele estarão presentes relatos de experiências 
sobre a elaboração de material didático e atividades diferenciadas 
desenvolvidas na educação básica, atualmente em processo de final de 
acabamento. Finalizei meu trabalho no PIBID em 2017.

No início de 2017, participei da seleção para Tutor do PET – 
Geografia e fui aprovada. No PET, trabalhamos com alunos dos dois 
cursos do Departamento de Geografia (Licenciatura e Bacharelado), 
exercendo atividades baseadas nos três pilares da universidade, o ensino, a 
pesquisa e a extensão. São várias atividades durante o ano, compartilho a 
tutoria com o professor Emerson Soares dos Santos. Temos momentos de 
muito trabalho e descontração na sala do PET-Geografia.

Atualmente, 2018, desempenho o papel de Coordenadora de 
Ensino de Graduação do Curso de Licenciatura em Geografia, cargo que 
requer dedicação e disposição, pois se trata de desenvolver atividades que 
pensem politicamente o curso de graduação, mas que possibilite melhor 
atendimento dos alunos e professores, realizando um desgastante trabalho 
administrativo. Mas, como tudo é um aprendizado para mim, estar do 
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outro lado da mesa é também pensar em como garantir ações que possam 
contribuir para melhor formar os futuros professores de Geografia.

Minha breve vida como docente se constituiu e se constitui a partir 
de momentos de construção, embora possa parecer de acumulação, mas 
não é. Penso que a educação nos permite, a partir de situações concretas, 
fazer-se como ser social e político. 

 Em suma, minha vida se baseou no caminho educacional trilhado 
até os dias atuais. Como disse no início, sou filha de uma família da classe 
popular, a primeira de três filhas, cujos pais9 dedicaram toda a vida para 
que tivéssemos a chance de alcançar o ensino superior, no pensamento 
de que somente por esse caminho teríamos uma vida melhor do que a 
deles. Acho que está dando certo, as três filhas são formadas em cursos 
de licenciatura, desenvolvem atividades de ensino e pesquisa, talvez por 
conta da preocupação das duas pessoas mais importantes de nossas vidas, 
o pai e a mãe, a quem dedico esse texto que narra a minha trajetória.

9 Preocupação demonstrada nos presentes, certa vez meu pai aproveitou material da 
construção onde trabalhava e fez uma lousa para estudarmos em casa. Essa lousa servia 
para tirar as dúvidas uma das outras e para auxiliarmos os filhos dos vizinhos nas tare-
fas de casa. Mesmo nas nossas brincadeiras a educação se fazia presente.
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4.18 RODRIGO MARQUES

Identificação

Meu nome é Rodrigo Marques. Sou de Londrina-PR. Sou 
formado em Geografia (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade 
Federal de Mato Grosso-UFMT. Fiz o curso por vocação. Desde os 11 
anos de idade, manifestava o desejo de estudar Geografia. 

A graduação e o mestrado eu fiz no Departamento de Geografia. 
A Licenciatura foi cursada entre 2000/2-2004/1 e o Bacharelado em 
2004/2, sendo um período de muitas limitações orçamentárias na UFMT 
e de várias greves, e o ano acadêmico de 2004/2 só terminou em meados 
de 2005. Raríssimas eram as aulas de campo; foram apenas quatro durante 
o curso todo. Até 2003/1, trabalhava e estudava; em 2013/2, passei a ser 
bolsista de iniciação científica do Prof. Peter Zeilhofer, no projeto do 
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LBA (Large Scale Biosphere Atmosphere), no programa de pós-graduação 
em Física Ambiental na UFMT, com pesquisa desenvolvida em correção 
atmosférica de imagens de satélite, na área da Torre experimental do LBA, 
em Sinop (70 km após Sinop sentido norte). 

Foi um período de muitas experiências importantes, onde foi 
possível o contato com vários pesquisadores, tanto do Brasil quanto 
do exterior. Entretanto, com o andar da pesquisa, foram encontradas 
muitas dificuldades e pouquíssimos avanços, sendo retomada uma ideia 
antiga, influenciada pela formação que tive como técnico em Química, 
o que acabou acompanhando e direcionando minha formação na pós-
graduação: o estudo da acidez das chuvas em Cuiabá. Assim, acabei 
desenvolvendo a monografia do bacharelado sobre o monitoramento da 
acidez das chuvas em Cuiabá, sob a orientação da Profa. Cleusa A. G. P. 
Zamparoni, e apoio do Prof. Edinaldo de Castro e Silva (Departamento 
de Química – UFMT).

Cursei o Mestrado (03/2005-12/2006) no Programa de Pós 
Graduação do próprio Departamento de Geografia da UFMT, sob 
orientação da Profa. Cleusa Zamparoni, tendo realizado amostragem 
da composição química da água de chuva, deposição seca e material 
particulado inalável em Cuiabá, com o apoio do Prof. Edinaldo de 
Castro e Silva (Departamento de Química – UFMT). No mestrado, 
a participação em um evento acabou por dar novos rumos à minha 
formação. Foi a 5ª Acid Rain Conference, na cidade de Praga (República 
Tcheca), um evento que reuniu cerca de mil pesquisadores do mundo 
todo sobre a composição das chuvas e deposição seca, sendo que do Brasil 
eram apenas seis participantes. Ali, tive a oportunidade de conhecer a 
Profa. Adalgiza Fornaro (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas/IAG da Universidade de São Paulo/USP), que colaborou na 
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finalização do mestrado, pois viabilizou-me a possibilidade de realizar as 
análises no Laboratório de Análises de Processos Atmosféricos (Lapat) no 
IAG, inclusive viabilizando um treinamento para operação do amostrador 
dicotômico de material particulado inalável na CETESB em São Paulo. 

Em dezembro de 2006, fiz seleção para doutorado em dois 
programas da USP, na Geografia Física (FFLCH) e na Meteorologia 
(IAG), sendo aprovado nos dois, em abril/2007. Em função da estrutura, 
um grupo de pesquisa especialista no tema com mais de 20 anos de 
atuação e disponibilidade de bolsa, optei pelo doutorado na Meteorologia 
(IAG), entre 05/2007 e 07/2011, sendo orientado pela Profa. Adalgiza 
Fornaro, no aprofundamento da análise da composição química das águas 
de chuva, deposição seca e material particulado inalável, identificando as 
fontes e qual a contribuição de cada fonte de emissão.

Trajetória profissional

Antes do meu ingresso na UFMT, Câmpus Cuiabá, em 
02/02/2011, atuei como Geógrafo, concursado na Secretaria de 
Planejamento do Estado de Mato Grosso (SEPLAN/MT) – 2009-2011. 
Na UFMT, atuo na área de climatologia - Poluição do ar. Dentro da área 
de pesquisa, venho mantendo a mesma linha metodológica. Entretanto, 
uma experiência importante está sendo ser Tutor do PET Geografia, uma 
oportunidade ímpar de trabalhar com alunos dos cursos de licenciatura e 
bacharelado, fazendo a ligação entre ensino, pesquisa e extensão, sobretudo 
com as atividades realizadas em 2015 e 2016, voltadas para a formação 
continuada de prática de ensino de professores da rede municipal.

Destaco como principais contribuições para o desenvolvimento 
da Geografia em Mato Grosso: primeiros levantamentos sobre acidez de 
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chuva e composição das chuvas em Cuiabá; e elaboração do índice de 
potencial poluidor das indústrias extrativistas e de transformação para os 
municípios do Estado, trabalho realizado em parceria com a SEPLAN/MT.

No curso, ministrei as disciplinas de Metodologia da Pesquisa, 
Análise Geossistêmica, Climatologia I, Climatologia II, Clima Urbano, 
Biogeografia; e desenvolvi as pesquisas, que considero mais relevantes: 
Aeroclima - efeitos diretos e indiretos de aerossóis no clima do Pantanal 
(2012-2015); O Índice do Potencial Poluidor como ferramenta para 
monitorar o desenvolvimento municipal (2011-2013); Avaliação temporal 
da composição química das águas de chuva, deposição seca e material 
particulado inalável: estudo aplicado à cidade de Cuiabá (2007-2011).

Como publicações mais significativas, destaco:

SANTOS, A. C. A.;  Nogueira, J. Souza  ; ARANA, A. A. ; RIZZO, L. V.; 
ARTAXO, P.; MARQUES, R. Ambiente Agrário do Pantanal Brasileiro: 
Socioeconomia & Conservação da Biodiversidade. Análise dos Aerossóis no 
Pantanal Mato-Grossense: Caracterização do material particulado inalável na 
reserva particular do Patrimônio Natural SESC/Pantanal, município de Poconé-
MT. 1ª ed. Cuiabá: Compasso Lugar-Cultura, 2015, p. 451-467.

MARQUES, R.; SANTOS, Emerson Soares dos. Redes de Monitoramento de 
Material Particulado Inalável, Legislação e os Riscos à Saúde. Hygeia: Revista 
Brasileira de Geografia Médica e da Saúde (Uberlândia), v. 8, p. 115-128, 2012.

CAVICCHIOLI, A.; MORRONE, E. P.;  MARQUES, R.;  FORNARO, A.   
Impactos atmosféricos das transformações territoriais e do crescimento do 
agronegócio na Amazônia matogrossense. Confins (Paris), v. 10, p. 1-21, 2010.

MARQUES, R.; ZAMPARONI, C. A. G. P. ; SILVA, E. C.; MAGALHÃES, A.; 
GUEDES, S. F.; FORNARO, A. Composição Química de Águas de Chuva em 
Áreas Tropicais Continentais, Cuiabá-MT: aplicação do Sistema Clima Urbano 
(S.C.U.). Revista do Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, v. 
20, p. 63/5-75, 2010.

http://lattes.cnpq.br/1204917467835865
http://lattes.cnpq.br/5893185001802390
http://lattes.cnpq.br/6264244979311738
http://lattes.cnpq.br/9156254620216391
http://lattes.cnpq.br/6264244979311738
http://lattes.cnpq.br/8370857241133866
http://lattes.cnpq.br/7341957840417099
http://lattes.cnpq.br/7595335188776532
http://lattes.cnpq.br/9156254620216391
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MARQUES, R.; FORNARO, A.; MIRANDA, R. M.; ASTOLFO, R.; SILVA, 
E. C.; MAGALHÃES, A.; ZAMPARONI, C. A. G. P.  PM2.5/10 and Black 
Carbon concentrations during transition period between dry and wet season 
of 2006 in Cuiabá City, Mato Grosso State, Brazil. In: European Aerossol 
Conference 2008, 2008, Thessaloniki - Grécia. European Aerossol Conference 
2008, 2008. p. T10A025O.

MARQUES, R.; ZAMPARONI, C. A. G. P.; SILVA, E. C. Preliminary estimative 
of rain acidity in Cuiabá, Mato Grosso State, Brazil. In: 7th International 
Conference on Acid Deposition - Acid Rain 2005, 2005, Praga. Abstract Book/ 
Acid Rain 2005 - 7th International Conference on Acid Deposition. Praga: 
Executive Comitee ACID RAIN 2005, 2005. v. I. p. 234-234.

Na área administrativa, atuei como Coordenador do Curso de 
Bacharelado em Geografia (12/2012 a 01/2014) e ainda atuo como Chefe 
de Departamento (02/2014 – atual). Fui também Tutor do Programa de 
Educação Tutorial – PET Geografia (07/2011 - 2016).

4.19 GISELI DALLA NORA

Minha trajetória na Geografia começou muito antes de entrar no 
curso, em 2002, pois a relação com a Geografia sempre esteve presente no 

http://lattes.cnpq.br/6264244979311738
http://lattes.cnpq.br/9156254620216391
http://lattes.cnpq.br/7341957840417099
http://lattes.cnpq.br/7341957840417099
http://lattes.cnpq.br/7595335188776532
http://lattes.cnpq.br/8370857241133866
http://lattes.cnpq.br/6264244979311738
http://lattes.cnpq.br/8370857241133866
http://lattes.cnpq.br/7341957840417099
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meu imaginário, com a leitura de um livro chamado a “Volta ao mundo 
em 80 dias”, de Júlio Verne, que li quando tinha apenas 11 anos, seguido 
do livro “Marco Polo” e de outros livros sobre viagens e paisagens, os quais 
foram moldando meu ser sobre a vastidão e eloquência do mundo que 
vivemos hoje. Assim, com este pequeno devaneio, começo este texto que 
busca registrar um pouco da história dos 50 anos do Curso de Geografia 
da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, que tive a honra e 
a graça de participar um pouco. Vale destacar que minha trajetória de 
formação se configurou dos anos de 2002 a 2006, fazendo a graduação 
em Geografia (Licenciatura e Bacharelado) na UFMT, Câmpus Cuiabá, 
além de ter realizado meu mestrado em Geografia – Ambiente e 
Desenvolvimento Regional, concluindo em 2008. Meu doutoramento 
teve início em 2014, no Programa de Pós-graduação em Educação, na 
própria UFMT, concluindo-o em 2018. 

Entendo que conhecimento é poder, afirmação de autoria de 
Francis Bacon, que é célebre, mas poucos entendem o seu valor nos dias 
de hoje. Assim, trago a esta cena o debate pertinente ao conhecimento 
e ao seu valor nos atuais. Mas, que poder o conhecimento traz? Francis 
Bacon entendia que o conhecimento é poder, pois, através dele pode-
se transformar o mundo e a realidade que nos cerca. Mas seria só por 
isto? Só pelo simples prazer de transformar? Alguns cientistas afirmam 
que não, pois, na medida em que se desvenda os detalhes da física, 
biologia, matemática, geografia, entre outros, permite-se alterar processos 
e dinâmicas e consolidar ideias e ideais de acordo com a racionalidade 
humana. Conhecer a própria realidade significa adquirir e admitir a 
responsabilidade sobre as mudanças que envolvem a natureza e as ações 
humanas. Não se pode aqui argumentar nada, sem antes partir da premissa 
que o ser humano é na verdade a própria natureza e, ao alterá-la, altera a 
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si mesmo. Como nos ajuda nosso bom e velho Dom Quixote, “Cada um 
é filho de suas obras”.

Neste sentido, a geografia busca através de suas áreas de pesquisa 
identificar, explicar e auxiliar no processo de entendimento da sociedade 
e da própria natureza, mas não é tão simples quanto possa parecer, pois, 
nela, o conhecimento se constitui e se estrutura a partir do empirismo, 
Segundo Lacoste,em seu livro “Geografia: isto serve antes de mais nada para 
fazer a guerra” (2005), a geografia é a ciência dos estudos da espacialidade 
humana, Yves Lacoste constituiu outro importante referencial que me 
auxiliou no pensar a geografia,  apresenta brevemente facetas do uso 
consciente da ciência e dos conhecimentos geográficos e uma forma de 
entender o conhecimento enquanto poder.

Mas então, porque a geografia, assim como outras ciências 
humanas, tem se tornado uma disciplina simplória e enfadonha? 
(LACOSTE, 2005, p. 74). A resposta pode até parecer simples, mas 
não é, pela razão de que é mais fácil controlar e dominar nações com 
fome e miséria (SANTOS, 1999).   A Geografia é uma das disciplinas 
que possibilita a interação entre o conhecimento teórico e a vivência 
e o empirismo, por seu objeto de estudo ser o espaço geográfico. Esta 
ciência possibilita uma leitura de mundo pelo mundo, contribuindo para 
a formação de cidadania e articulação com a sociedade atual, dinâmica e 
capitalista. É uma das disciplinas mais ecléticas no que se refere à formação 
de um cidadão crítico e atuante em sociedade.

Oliva (1999) afirma que a função de qualquer disciplina não é o 
entendimento de seu objeto de estudo e sim, a partir dele, colaborar para 
a compreensão do todo e, neste sentido, a geografia, junto, como espaço 
geográfico, oferece elementos necessários para o entendimento de uma 
realidade mais ampla, complexa e dinâmica.
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Callai (2003) afirma que a geografia é, por excelência, uma 
disciplina formativa capaz de instrumentalizar o aluno para que o mesmo 
exerça de fato sua cidadania. Afirma ainda que a sociedade exige da escola 
uma educação que desenvolva o raciocínio lógico, a criticidade necessária 
para usar corretamente o conhecimento, a capacidade de pensar e construir 
um pensamento com a própria autoria. Neste sentido, os diversos temas 
trabalhados por ela permitem que o aluno/cidadão se sinta responsável 
pelas mudanças em sociedade e saiba como se comportar frente a elas 
como é o caso da educação ambiental

 Neste universo diversificado da geografia, o que chama a atenção 
são as possibilidades de desenvolvimento de um pensamento crítico e 
atuante, a partir das chamadas categorias de análise da geografia, que 
envolve: região, paisagem, espaço geográfico, território e lugar. Tonini 
argumenta que, para se chegar ao conhecimento cientifico dentro dos 
estudos da geografia, se utiliza a dimensão das categorias de análise que 
podem utilizar também parte do seu arcabouço teórico da então conhecida 
geografia temática.

O estudo sobre o espaço geográfico, a paisagem, a região, o lugar 
e o território trazem à tona a importância da discussão sobre o que, 
o quando, o como, e o onde pretende-se estudar. Para a geografia, as 
categorias de análise representam escalas de abordagem e estudo. Para 
muitos, análise subtende pré-julgamento, e a geografia perpassa por esta 
discussão também.

Assim, minha história como pesquisadora é marcada 
principalmente pelo desenvolvimento de projetos em diversas áreas do 
saber geográfico, em especial como participante ativa em dois Grupos de 
Pesquisa do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato 
Grosso: O Grupo de Estudos Estratégicos e Planejamento Integrado - 
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GEEPI, e o Grupo de Estudos em Geografia Agrária e Conservação da 
Biodiversidade do Pantanal GECA. 

A seguir, farei uma exposição cronológica da participação nos 
diversos projetos que me ajudaram consolidar minha vida acadêmica e o 
meu crescimento pessoal.

O GEEPI foi criado em 2002, sob a liderança do Prof. Dr. Luiz da 
Rosa Garcia Netto, cujo objetivo do grupo foi o estudo e a viabilização de 
projetos relacionados à inovação tecnológica, observando as demandas do 
sistema produtivo integrado, potencializando as vantagens comparativas 
da região com a visão de cadeias produtivas; e de aproveitamento das suas 
potencialidades humanas e dos seus recursos naturais, visando sempre a 
máxima valorização da qualidade da vida e do ambiente. 

Assim também o GECA, criado em 2006, sob a liderança da 
Profa. Dra. Onélia Carmem Rossetto, buscou orientar suas investigações 
científicas na interface entre a Geografia Agrária e a Conservação da 
Biodiversidade, com ênfase para as Áreas Úmidas (wetlands), especialmente 
o Pantanal brasileiro. 

Foram desenvolvidos projetos coletivos como: 

•	 Gente Pantaneira: Transformações no Modo de Vida e Sustentabilidade 
Ambiental (GECA- GEOGRAFIA-UFMT/2006-2009);

•	 Análise e Avaliação dos Instrumentos de Gestão Ambiental: o 
Licenciamento Ambiental como Instrumento de Política Pública (IPEA/
GECA - GEOGRAFIA-UFMT/SET.2008- AGOSTO 2010);

•	 Dinâmica agrária e transformações territoriais na última década: o caso 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná (GECA- GEOGRAFIA-
UFMT/UEL/UFMS. 2008- 2010);
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•	 Novas Fronteiras do Biodiesel na Amazônia: Limites e Desafios 
da Incorporação da Pequena Produção Agrícola. (UFRJ/GECA-
GEOGRAFIA-UFMT - 2008- 2010);

•	 Estudo do Impacto Socioecômico da Implantação da Av. Parque do 
Barbado (SECOPA/GEOGRAFIA-UFMT/2011- 2012);

•	 Aspectos Sociais e Econômicos dos Estabelecimentos Rurais do 
Pantanal Norte-Matogrossense (INAU/CPP/GECA- GEOGRAFIA-
UFMT/SET.2007- 2012);

•	 Aspectos Sociais e Econômicos dos Pescadores Profissionais Artesanais 
de Mato Grosso e Mato do Sul (INAU/CPP/GECA/COORIMBATÁ/
EIT-GEOGRAFIA-UFMT/SET.2007- 2012);

•	 Mudanças Climáticas e Padrões socioespaciais na percepção de risco a 
eventos atmosféricos no Pantanal Norte-Matogrossense. INAU/CPP/
GECA/TROPCLIM- GEOGRAFIA-UFMT/SET.2007- 2012);

•	 Banco de Dados da Luta Pela Terra – DATALUTA Mato Grosso 
(GECA-GEOGRAFIA-UFMT/ UNESP; P. Prudente 2010-2011);

•	 Análise da Capacidade de Suporte turístico do Pantanal Norte Mato-
grossense (GECA-GEOGRAFIA-UFMT/2013-2014);

•	 Políticas Públicas direcionadas aos Pescadores Profissionais Artesanais do 
Pantanal de Mato Grosso (INAU/CPP/GECA- GEOGRAFIA-UFMT).

Dentre os projetos mais relevantes de extensão, participei, no 
ano de 2003/2004, do projeto “Identificação da População atingida pela 
Barragem de Manso”, que tinha como objetivo realizar um diagnóstico 
socioambiental na área do entorno daquela barragem, com o intuito 
de identificar a população atingida pela sua construção e levantar os 
principais problemas enfrentados pelas famílias reassentadas. Neste 
projeto, desenvolvi coleta de campo, entrevistando as famílias com um 
instrumento de pesquisa que buscava realizar um diagnóstico da situação 
atual das famílias atingidas pela construção da Barragem da Usina de 
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Manso. O projeto foi coordenado pela Profa. Dra. Tereza Cristina 
Cardoso Souza Higa e Profa. Dra. Onélia Carmem Rossetto.

Nos anos de 2004 a 2005, participei como bolsista de Iniciação 
Científica – PIBIC do projeto “Impactos sócio-ambientais da expansão 
da soja na Pré-Amazônia Mato-grossense”, o qual tinha como objetivo 
investigar as mudanças sociais e econômicas e ambientais, principalmente 
do clima, na produção de microclimas e nos recursos hídricos da região, 
decorrentes da expansão da soja que avança desde o Centro Sul do Estado 
até a Pré-Amazônia Mato-grossense. O projeto era um “casadinho” 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e Universidade Federal de Mato Grosso, e seu mote principal era 
fortalecer o curso de Pós-graduação em Geografia – Mestrado, recém-
criado no período. Alguns dos participantes foram as professoras Cleusa 
Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni, Gilda Tomasini Maitelli, Sônia 
Regina Romancini, Julia Adão Bernardes, Ivaniza L. Cabral Lazarotto e 
os professores Cláudio Gonçalves Egler, Fréderic Monié e Peter Zeilhofer.

Não obstante, as oportunidades de pesquisa e amadurecimento 
profissional vieram também com a participação do projeto financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso – FAPEMAT, idealizado 
pela mestranda, à época, Vanilde Alves de Carvalho, coordenado pelo 
Prof. Dr.Luiz da Rosa Garcia Netto – GEEPI, denominado “Expedição 
Técnica Rota Pantanal Pacífico”, desenvolvido nos anos de 2007 a 2008, 
cujo objetivo era realizar, com equipe de pesquisadores, uma viagem de 
estudos pelo eixo e entorno da Rota Pantanal Pacífico. Foram levantados 
dados primários e secundários, registros fotográficos e filmagens para 
auxiliar na consolidação de uma rota turística do Pantanal de Mato Grosso 
até o Oceano Pacífico, passando por atrativos turísticos na Bolívia, no 
Peru e no Chile.  



326

Outro importante projeto desenvolvido nos anos de 2011 e 2012 
foi o “Estudo do Impacto Socioeconômico da Implantação da Avenida 
Parque do Barbado – Cuiabá-MT”. O projeto tinha como objetivo 
levantar a realidade socioambiental das famílias com moravam na área 
de preservação permanente do Córrego do Barbado e que deveriam ser 
remanejadas, devido à construção da Avenida Parque do Barbado, obra 
de mobilidade urbana projetada para atender as chamadas “Obras da 
Copa”, ou seja, deveriam ser realizadas em virtude de Cuiabá ser sub-sede 
dos jogos da Copa do Mundo de 2014. O projeto foi coordenado pelas 
professoras doutoras Cleusa Aparecida Goncalves Pereira Zamparoni e 
Onélia Carmem Rossetto.

O projeto “Gestão e Supervisão Ambiental e Execução de 
Programas Ambientais referentes à Rodovia BR-242/MT trecho Entr. 
BR-158/MT (Querência) Entr. BR-163/MT (Sorriso)”, também 
foi desenvolvido pelos GECA e pelo GEEPI e envolveu uma equipe 
multidisciplinar – Geografia, Comunicação e Engenharias. O projeto 
abrangia a extensão da rodovia nos municípios de Sorriso, Nova Ubiratã, 
Gaúcha do Norte, Canarana e Querência. Este trecho da BR-242/MT 
apresenta relevância dentro do sistema viário estadual, por conta do seu 
posicionamento entre outras rodovias importantes (BR-163 e BR-158). 
A Gestão Ambiental abrangeu a supervisão e gerenciamento ambiental, 
bem como execução de programas ambientais como comunicação social, 
educação ambiental, resgate e salvamento arqueológico, monitoramento 
e controle de poluição atmosférica e de ruídos, monitoramento da 
qualidade da água entre outros.

Outro importante projeto do GECA é a integração da Rede 
DATALUTA. Esta rede é a articulação entre grupos de pesquisas presentes 
em vários estados brasileiros que possuem em comum estudos relacionados 
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a questão agrária; assim, o DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela 
Terra, faz parte do portfólio do projetos do GECA. É constituído por 
nove grupos de pesquisas atrelados aos Departamentos de Geografia de 
universidades federais e estaduais de diversas unidades federativas (Fonte: 
Relatório DATALUTA, 2013):

Em 2010, o Grupo de Pesquisas em Geografia 
Agrária e Conservação da Biodiversidade do Pantanal 
(GECA), vinculado ao Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
passa a fazer parte da Rede DATALUTA, assim como 
muitos outros laboratórios de pesquisas do país. A 
metodologia do projeto DATALUTA, constitui-
se de um levantamento de dados, organização, 
confrontação, sistematização e análise em diversos 
jornais de circulação nacional, estadual e regional, 
nos estados onde os grupos de pesquisas da Rede 
DATALUTA estão inseridos. (NASCIMENTO, 
2016, p. 35)

Em 2016, participei de mais um projeto a convite do Prof. Luiz 
Netto, junto ao GEEPI e o Departamento de Sistemas de Informação – 
CPTL/UFMS. Já aposentado, o professor conseguiu aprovar mais um 
projeto, “O Turismo como indutor do fortalecimento das economias 
locais: O Desenvolvimento Regional na Costa Leste, MS”, a partir do 
Edital do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional 
(PDCR), nas vertentes interiorização e regionalização, em conformidade 
com o Acordo de Cooperação Técnica entre Fundect/MS e CNPq. O 
DCR tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica 
e de inovação, fortalecer os grupos de pesquisa existentes e a criação de 
novas linhas de interesse regional, a fim de diminuir as desigualdades em 
C,T&I nas microrregiões de baixo índice de desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação do Estado, mediante a concessão de bolsa e 
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auxílio à pesquisa, atraindo, assim, pesquisadores doutores aposentados 
(oriundos de outras IES) em instituições de ensino superior e/ou pesquisa 
em áreas estratégicas do estado de Mato Grosso do Sul. O CNPq concede 
a bolsa e o Estado o fomento. Este projeto tem vigência no período 
de 2016 a 2018.

Além dos projetos desenvolvidos, ajudei na organização de vários 
eventos, realizados neste período como:

• III Seminário da Pós-Graduação em Geografia, 2007;

• I Semana do Professor de Geografia, 2009;

• III Semana da Terra - I Circuito PET/UFMT da Semana de Ciencia e 
Tecnologia, 2009;

• Seminário Internacional “Mudanças Climáticas: um diálogo necessário no 
contexto das (IN) certezas”, 2010;

• VI Seminário de Pós-graduação e XV Semana de Geografia de Cuiabá/
MT: “Problemas Socioambientais de Mato Grosso na perspectiva da ciência 
Geográfica”, 2010;

• I Ciclo de Workshops Participativos: Aspectos Socioeconômicos de 
Pescadores do Pantanal Norte, 2011;

• I Seminário de Ensino de Geografia, 2012;

• Semana do Calouro 2012/1, 2012;

• II SEMEG - Seminário de Ensino de Geografia: O estágio e a pesquisa na 
formação de Professores, 2013;

• III Ciclo de Estudos em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade 
do Pantanal GECA/MT Dinâmicas Espaciais e Sustentabilidade, 2013;

• V Colóquio do NEER - Núcleo de Estudos em Espaço e Representações, 2013.  
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Reflexões sobre um caminho ainda a percorrer

Com certeza, o texto não consegue e nem tem intenção de retratar 
todo o processo de vivência e amadurecimento pessoal e profissional 
desenvolvido nos mais de 16 anos de estudos, atividades, eventos, projetos, 
trabalhos de campo, desenvolvidos nos espaços do Departamento de 
Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso. No entanto, uso-o 
para mostrar a minha gratidão, em especial aos professores já aposentados 
da trajetória percorrida até o momento. 

Fazer parte destes espaços em vários papéis assumidos no decorrer 
do tempo-espaço, como aluna de graduação, bolsista PIBIC, aluna de pós-
graduação, professora substituta, pesquisadora e, agora, professora efetiva 
da cadeira de Ensino de Geografia e Biogeografia, me transformaram e 
me transformam todos os dias.

Com certeza, todos os profissionais que por aqui passaram, sejam 
alunos, professores ou técnicos, escreveram e escrevem um pouco dessa 
história, e em uma via de mão dupla se retroalimentando com novas 
ideias e novos projetos, caminhando e geografando, avançando na 
produção do conhecimento geográfico e no viver. Então, que venham os 
próximos 50 anos.
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PALAVRAS FINAIS

A obra “O Curso de Geografia na Universidade Federal de Mato 
Grosso – 52 anos de história e memória”, possibilitou a sistematização de 
dados históricos que estavam dispersos nas memórias dos docentes e nos 
documentos do acervo do Departamento de Geografia.

 Parte das memórias encontram-se registradas nas placas de 
homenagens que ainda permanecem nas paredes do saguão e dos 
corredores do atual Instituto de Geografia, História e Documentação, 
evocando lembranças de docentes e estudantes do curso de Geografia.

No acervo que se encontra no Departamento de Geografia foram 
pesquisados vários tipos de documentos, como livros de atas, projetos, 
relatórios, folders, revistas, fotografias, entre outros materiais. Imagens 
e registros fotográficos foram cedidos gentilmente por colegas, os quais 
complementaram e enriqueceram o registro histórico de eventos, que 
marcaram os feitos ao longo do tempo. Destaca-se a generosidade dos 
docentes, os quais   aceitaram relatar suas experiências vivenciadas, 
discorrendo sobre o contexto de suas formações e atuações profissionais. 
Nesse sentido, o relato das fundadoras do curso de Geografia, foi 
primordial para o entendimento das dificuldades e da aventura de se criar 
um curso na década de 1960, o qual passou a integrar a Universidade 
Federal de Mato Grosso em sua criação na década de 1970.

Pretendeu-se oportunizar aos professores e professoras no contexto 
da própria Instituição um momento de reflexão sobre a vida acadêmica e 
as práticas desenvolvidas, desempenhos alcançados e dificuldades que se 
apresentaram ao longo do caminho percorrido.
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Esta obra retrata os esforços e a dedicação do quadro docente e 
dos dirigentes do Departamento em mostrar a importância da Geografia 
como ciência e o seu papel na formação dos discentes como bacharéis, 
licenciados e mestres. Este trabalho não se esgota em si, mas deixa, de 
modo inequívoco, inúmeras perspectivas de continuidade, possibilitando 
novas abordagens sobre os aspectos do ensino, da pesquisa e da extensão, 
desenvolvidos ao longo de mais de meio século, nos níveis de graduação 
e pós-graduação em Geografia.

Ser professor não é um caminho fácil, mas certamente 
recompensador, já que a Educação é sempre um ato desafiador e motivador.
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As Organizadoras 

Sônia Regina Romancini

Professora Titular da Universidade Federal de Mato Grosso. 
Possui graduação em Licenciatura em Geografia pela Fundação Faculdade 
Municipal de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí - FAFIPA, atual 
Universidade Estadual do Paraná, Câmpus de Paranavaí - UNESPAR 
(1983), Especialização em Educação Ambiental (1993) e Mestrado em 
Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso (1996). É Doutora 
em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(2001). Realizou estágio de Pós-Doutorado em Geografia Humana na 
Universidade de São Paulo - USP (2011). Tem experiência na área de 
Geografia Urbana e Geografia Cultural e Social, com abordagens nos 
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seguintes temas: dinâmicas territoriais das cidades mato-grossenses, 
paisagens culturais, espaço e representações. Membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Integrante da rede NEER 
(Núcleo de Estudos em Espaço e Representações). Pesquisadora do 
Grupo de Pesquisa em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade 
(GECA – UFMT/CNPq). 

Suíse Monteiro Leon Bordest

Professora Titular aposentada da Universidade Federal de Mato 
Grosso. Graduada em Geografia e História pela Faculdade “Auxilium” 
de Filosofia Ciências e Letras de Lins-SP. Mestre em Geociências pela 
Universidade Federal da Bahia (1980) e Doutora em Geociências e Meio 
Ambiente pela Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Rio Claro-SP 
(1991). Sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. 
Possui inúmeras obras publicadas, entre as quais se destacam: Panorâmica 
Ambiental Mato-Grossense: Relevo e Potencialidades Turístico-Culturais 
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(2011), EdUFMT; Educação Ambiental e Cenários do Universo Pantaneiro 
(2010), EdUFMT/FAPEMAT; Tessituras da Educação Ambiental nas 
Paisagens Pantaneiras (2008), EdUFMT;  Representação Cartográfica da 
Alta Bacia do Rio Coxipó (2007), Ed UFMT;  Patrimonio Ambiental 
de Chapada dos Guimarães. Olhares e possibilidades turístico-culturais 
(2005), EdUFMT.

Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni 

Formada em Geografia pela FFLCH da Universidade de São Paulo 
na década de 1980. Possui Mestrado e Doutorado em Geografia Física - 
Climatologia realizados na mesma Instituição de Ensino, no período de 
1992-1994 e 1998-2001, respectivamente.  O Pós-Doutorado foi cursado 
na Unicamp no ano de 2007. Foi professora/pesquisadora do Instituto 
de Ciências Humanas e Sociais (o qual o Departamento de Geografia 
integrou) da UFMT durante 34 anos aproximadamente. Atualmente 
está aposentada de suas atribuições na Graduação do Curso de Geografia 
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e atua como docente no Programa de Pós- Graduação em Geografia/
IGHD/UFMT. Foi pesquisadora do CNPq, na modalidade Bolsista 
Produtividade, com aprovação em três editais sequenciais. Paralelamente 
a estas atividades acadêmicas, realizadas em Mato Grosso, atua como 
pesquisadora em Desenvolvimento Regional na área de Climatologia 
junto ao Grupo de Pesquisa Tropoclima da UFPE, em Recife, no âmbito 
da parceria Facepe/CNPq.

Gislaene Moreno

Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Mato 
Grosso (1974), mestrado em Administração de Sistemas Educacionais 
pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1981) e doutorado em Geografia 
(Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo (1994). Como 
Professora da UFMT, atuou na graduação, como efetiva até 1995 tendo 
se aposentado como Adjunto IV. Posteriormente, atuou como substituta, 
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até 1998 e como colaboradora do Programa de Mestrado em Geografia 
até 2007. Em 1998, foi contratada pelas Faculdades Integradas Cândido 
Rondon-Unirondon, atual Centro Universitário Cândido Rondon, para 
coordenar o curso de Turismo. Nesta mesma IES, em 2000, assumiu a 
Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, onde atuou até 
junho de 2006, tendo retornado em maio de 2009 para assumir o mesmo 
cargo, integrando o corpo docente da União Educacional Cândido 
Rondon, até 06/08/2012.  Tem experiência em ensino e pesquisa na 
área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana e Agrária, atuando 
principalmente nos seguintes temas: turismo, desenvolvimento regional, 
acesso à terra, colonização e capitalismo no campo. Possui diversas 
publicações na área de sua formação, no formato de livros e artigos em 
revistas especializadas. 



337


	_GoBack
	_GoBack
	LivrosCapitulos
	_Hlk478675873
	_Hlk479659646
	_Hlk479659941
	_Hlk479660253
	_Hlk479660204
	_Hlk479660071
	_Hlk478719563
	_Hlk478719607
	_Hlk478719684
	_Hlk478719738
	_Hlk479661030
	_Hlk479661074
	PP_1._Expedição_Técnica_Rota_Pantanal_Pa

