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Confira nas p. 6 e 7 nossa
 galeria recheada de fotos

Debate entre candida-
tos a prefeito de Con-
fresa surpreende pelo 
nível de organização

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus 
Confresa organizou um debate entre os candi-
datos a prefeito que disputam o pleito eleitoral 
na cidade. Três dos quatro candidatos compa-
receram ao debate, o médico  Ronio Condão, 
o empresário Diego Petersem e o apresentador 
de TV Ilário Tavares, abriram o primeiro bloco 
do debate com suas apresentações pessoais e 
na sequência fizeram perguntas um ao outro.

Link para inscrição
http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=3495

Sociologia, meio 
ambiente e cidadania

O projeto de extensão surgiu a partir da ministra-
ção das aulas sobre Sociologia Ambiental, apresen-
tando um panorama sobre a estrutura agrária bra-
sileira; discutindo os problemas ambientais locais 
e a percepção da população sobre tais questões. 
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Nos últimos três meses (julho, 
agosto e setembro) deste ano, 
as turmas de terceiros anos dos 
cursos Técnicos em Alimentos 
e Agropecuária, o curso Técni-
co em Controle Ambiental e o 
curso Superior em Agronomia 
desenvolveram com o Prof. Je-
an-Claude o projeto de pesquisa 
e extensão intitulado: “Sociolo-
gia, meio ambiente e cidadania”. 
O referido projeto surgiu a 
partir da ministração das au-
las sobre Sociologia Ambien-
tal, objetivando: apresentar um 
panorama sobre a estrutura 
agrária brasileira; discutir os 
problemas ambientais locais e 
a percepção da população so-
bre tais questões, e estudar os 
principais movimentos sociais 
contemporâneos e as lutas pela 
posse da terra no Brasil e, assim, 

fomentar a ampliação de uma 
visão crítico-ambiental entre 
os participantes supracitados. 
A partir da definição dos obje-
tivos, seguimos este percurso 
metodológico: inicialmente, in-
troduzimos os conteúdos pro-
gramáticos; em seguida, os alu-
nos apresentaram seminários 
sobre as Ligas Camponesas, a 
Pastoral da Terra e a Teologia 
da Libertação; no terceiro mo-
mento, promovemos um deba-
te entre os alunos e o INCRA, a 
Secretaria do Meio Ambiente e 
a Secretaria da Agricultura do 
município de Confresa/MT; 
na última etapa, os discentes 
elaboraram painéis (sobre a 
questão hídrica – desperdício 
e principais fatores de conta-
minação; a epidemia do aedes 
aegypti: zika vírus, dengue e 

Meio ambiente, ética e cidadania

chikugunya; o manejo ade-
quado do lixo domiciliar; o 
desafio do uso de agrotóxicos 
na lavoura; o poder da reci-
clagem; economia doméstica 
e a confecção de brinquedos 
com garrafas PET). Estes 
painéis foram apresentados 
em sala de aula e, posterior-
mente, nas Escolas Estaduais 
Teotônio e 29 de julho, do 
mesmo município, maximi-
zando, portanto, o processo 
de sensibilização crítico-am-
biental ao envolver, também a 
comunidade externa na pos-
sibilidade de superação das 
problemáticas supracitadas.

Por Jean-Claude
R. Fonseca
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Debate entre os alunos, o INCRA e as Secretarias 
do Meio Ambiente e da Agricultura

Agronomia 2016 - Apresentação dos painéis no IFMT

Apresentação dos painéis nas escolas 

Texto produzido após a leitu-
ra da obra Iracema (1865), de 
José de Alencar.

Tema: Se o Romantismo fosse 
hoje

Quem é esta que anda entre as 
árvores, despertando o canto 
dos poucos pássaros que ainda 
restam? Que anda entre os ro-
chedos da cachoeira que mais 
parecem chorar por ver tama-

Esperança
nha destruição ali provocada? 
Quem é essa que, de alma de 
pura e inocente, rega o jardim 
com suas lágrimas e suplica 
por socorro? Que canta mesmo 
sem o coral dos rouxinóis?
Esperança é o nome dela. Que 
vive a alegrar o mundo por aí, 
fazendo acreditar que ainda é 
possível sorrir.
Ela, que via passar na sua jane-
la borboletas de todas as cores 
a procura de flores, que sentia 

seu doce e suave perfume, hoje 
vê a terra morrer nessa guerra 
provocada pela ganância do 
homem. Mas é ela que ainda 
mantém acesa, no coração da-
queles que acreditam, a chama 
de um novo amanhecer!

Por Natalia Alves Vilanova
2º ano B Agroindústria 
Orientador: Prof. Rogério 
Martins

DESAFIO: Se você é habilidoso 
na “língua” nordestina, veja se é 
capaz de traduzir o texto regio-
nalista abaixo.

O cabra arretado e sua prosa 
“nordestinêsa”

Esbilitar ou caxingar nem! Co-
metendo defeituras talvez...
Oxente! É certo que coisa arre-
tada é dificultosa. Agora, encas-
quetado sigo com meu sinhô... 
encruado jamais. Pois quem é 
amofinado, aparelhado não está.
Pia! A bafunga é constante, mas 
cabra que se preza beiça! Não 

sou remanchoso, não sou filho 
de uma égua, nem ancho... des-
tes têm de ruma. Por out ro lado, 
sempre humilde e bem letrejado,
avivento a minha labuta, final-
mentando o frevançar!

O homem excelente e seu dis-
curso nordestino

Esmorecer ou desanimar nunca! 
Cometendo erros talvez... Oh 
gente! Certamente que situação 
muito boa é difícil. Agora, de-
terminado sigo com meu Deus... 
estagnado jamais. Pois quem 
é covarde, preparado não está. 

Observe! O desafio é constan-
te, mas homem que se preza 
encara! Não sou vagaroso, não 
sou gente ruim, nem orgu-
lhoso... destes há muitos. Por 
outro lado, sempre humilde 
e bem instruído, avivo o meu 
trabalho, concluindo o festejar!

Prof. Jean-Claude
R. Fonseca

O cabra arretado e sua 
prosa “nordestinêsa”
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5 Noticias

Pela primeira vez estudantes de 
Confresa participam da Olim-
píada Mato-grossense de Quí-
mica (XI OMQ), organizada 
pela Associação Brasileira de 
Química – Secção Regional de 
Mato Grosso. Essa atividade é 
voltada para estudantes de En-
sino Médio (pré-universitário) 
e tem como objetivos: estimular 
o ensino, o estudo e a pesquisa 
no campo da Química; incenti-
var o entrosamento entre pro-
fessores e alunos das unidades 
escolares de ensino pré-univer-
sitário; descobrir jovens com 
talento e aptidões para o estudo 
da Química e difundir a impor-
tância da Química no cotidiano.
Para tanto, a Olimpíada acon-
tece em duas fases: uma na es-

cola e a outra no polo. As provas 
da Fase I já foram realizadas no 
dia 02/09/2016. Aqui do IFMT 
Campus Confresa tivemos 7 es-
tudantes classificados para a se-
gunda e última etapa. Foram eles:
•Caroline Dutra Röpke
•Claive Coelho de Sousa
•Gercimar Bezerra Mota
•Gustavo Almeida Aguiar
•Hernandes Divan Tavares Dias
•Lucas Daian de Almeida Braga
•Rolvanglem Santos Tavares
Aqui do município também 
se classificaram estudantes da 
Escola Estadual 29 de Julho 
e do CEJA Creuslhi de Sou-
za Ramos. Todos eles esta-
rão participando da II fase da 
Olimpíada Mato-grossense de 
Química que será realizada no 

dia 08/10/2016, das 14 às 17 h, 
no IFMT Campus Confresa. 
Nessa etapa, os estudantes de 
todo o estado realizam a prova 
de maneira simultânea e os que 
tiverem os melhores desempe-
nhos receberão premiações.  
Parabéns aos classificados pelo 
desempenho na fase I e a todo 
os estudantes que se disponi-
bilizaram em participar des-
sa atividade extracurricular.

Por: Marcelo  Franco  Leão – Co-
ordenador do Polo Confresa da 
XI OMQ

4 Noticias

O Instituto Federal de Mato 
Grosso Campus Confresa 
organizou um debate entre 
os candidatos a prefeito que 
disputam o pleito eleitoral 
na cidade. Três dos quatro 
candidatos compareceram 
ao debate, o médico  Ronio 
Condão, o empresário Diego 
Petersem e o apresentador 
de TV Ilário Tavares, abri-
ram o primeiro bloco do de-
bate com suas apresentações 
pessoais e na sequência fize-
ram perguntas um ao outro.
No terceiro bloco os can-
didatos responderam as 

perguntas da plateia, forma-
da por alunos do instituto, a 
mesma pergunta era respon-
dida pelos quatro candidatos.
No último bloco cada candi-
dato teve cinco minutos para 
suas considerações finais, 
o candidato Ronio Condão 
do PSDB, seguiu a linha que 
sempre faz em suas reuniões 
e explanou seu plano de go-
verno enquanto os demais 
utilizaram o tempo para tecer 
críticas a atual administração.
O evento, que foi idealizado e 
organizado pelos gestores do 
Instituto federal de Confresa, 

superou as expectativas em 
nível de organização, os can-
didatos tinham tempo deter-
minado para fazer e respon-
der perguntas, e foi conduzido 
com maestria pelo mediador.
Ao final do debate os três 
candidatos ficaram satisfeitos 
com a oportunidade de par-
ticipar do debate que é um 
instrumento democrático, 
principalmente porque não 
houve ataques prevalecen-
do o respeito entre os can-
didatos e o público presente.

Por: Ricardo Masson  

No dia 17 de Dezembro 
de 2016 será realizado o 
Recital de Natal do IFMT 
Campus Confresa, no 
qual teremos apresenta-
ções de oficinas artísti-
cas e cursos de extensão 
promovidos pelo IFMT, 
tais como coral, libras, 
teatro, dança e violão. O 
Recital de natal é uma 
oportunidade de alunos 

e professores do Instituto 
Federal mostrarem seus 
trabalhos artísticos, além 
de ser também um evento 
de confraternização de fi-
nal de ano entre todos os 
profissionais e alunos en-
volvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. 
Com certeza, um mo-
mento ideal para apreciar 
arte, incentivar os alunos 

e promover a amizade e o 
fortalecimento de laços.

Por: Gustavo 
Amui

Debate entre candidatos a prefeito 
de Confresa surpreende pelo 

nível de organização

Estudantes de Confresa classificados 
para a fase II da XI Olimpíada 

Mato Grossense de Química

Recital de natal
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O projeto “Arte, Cultura, Es-
porte e Lazer como práticas de 
promoção à cidadania”, coorde-
nado pela professora Patrícia 
Pereira da Silva, realizou no dia 
21 de setembro de 2016 (quar-
ta-feira), uma sessão de cine-
ma com os alunos internos do 
IFMT campus Confresa. Os alu-
nos assistiram ao filme “Mãos 
Talentosas – A História de Bem 
Carson” (2009), do diretor Tho-
mas Carter. O filme é baseado 
em fatos reais e conta a história 
de um garoto negro e pobre de 
Detroit que teve uma infância 
difícil, superou os preconcei-
tos e se tornou um dos maio-
res neurocirurgiões do mundo. 

Os alunos foram acompanha-
dos pelos professores Gustavo 
A. Amui e Patrícia P. da Silva 
durante a transmissão do fil-
me e foram servidos com pi-
poca e suco feitos pela equipe 
composta pelas professoras 
Carla Danieli Mendes, Ge-
órgia Silva Santos, Cristine 
Moraes dos Anjos e Stéfane 
Cristine Luz Freire Silva, os 
bolsistas Mateus e Gabriela.
Essa foi a segunda ação do pro-
jeto com os alunos alojados. 
A primeira ação foi realizada 
no dia 27 de agosto de 2016, 
com a realização de um Pi-
quenique. Muitas outras ações 
como apresentações artísticas, 

jogos eletrônicos e esporti-
vos, semana da consciência 
negra, entre outras, estão pla-
nejadas para serem execu-
tadas nos próximos meses. 
Além da coordenação da pro-
fessora Patrícia Pereira da 
Silva, o projeto conta com a 
colaboração dos professores 
Gustavo A. Amui, Cristine M. 
dos Anjos, Carla D. Mendes, 
Geórgia S. Santos, Laila N. S. 
Brandão, Stéfane Cristine, do 
assistente de alunos Arthur P. 
Correia e dos bolsistas Mateus 
Costa e Gabriela Dias (alunos 
do 2º Ano Agropecuária “B”).

Mais um aluno do Campus Confresa 
faz o estágio de participação

Divino Eduar-
do fez o estágio 
de participação, 
programa da câ-
mara dos depu-
tados. Parabéns!  

Cinema com os alunos internos 
do IFMT - Campus Confresa

I Semana de Agronomia



Notícias

O enfrentamento de classes na cons-
trução das propostas educacionais

8 Notícias9

São recorrentes as disputas 
quando da definição das po-
líticas educacionais, enquan-
to tem-se grupos opressores 
defendendo seus planos de 
controle político e ideológi-
co sob a população de traba-
lhadores. Da mesma forma, 
existem os grupos tradicio-
nalmente excluídos na bus-
ca por igualdade de direitos, 
reconhecimento, valorização 
e por uma educação integral 
e de qualidade.  Assim, de-
pendendo do período his-
tórico, do contexto político, 
socioeconômico e cultural, 
e, dos sistemas institucio-
nais controladores do estado 
e das políticas educacionais 
tende-se à escuta e a defini-
ção de políticas educacio-
nais direcionadas para ações 
mais conservadoras ou para 
ações mais transformadoras.  
Historicamente, verifica-se 
que os movimentos sociais 
e as minorias têm pressiona-
do o estado e conquistado o 
seu reconhecimento e valo-
rização, mesmo que ainda 
são necessárias políticas de 
valorização e investimen-
tos na qualidade da educa-
ção, reconhece-se que houve 
avanços nas políticas educa-
cionais no Brasil. Mulheres, 
jovens, negros, indígenas 
e as populações do campo 
são reconhecidas e redefini-
das suas identidades a par-

tir de definições de políticas e 
ações afirmativas específicas. 
A exemplos  do fortalecimento 
e defesa dos grupos tradicio-
nalmente excluídos temos o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, o Estatuto do Idoso, 
as Diretrizes para a Educação 
das Relações Étnico Raciais, 
a Educação de Jovens e Adul-
tos, a Educação Especial, a 
Educação Básica do Campo, a 
Educação Escolar Indígena, a 
Educação Escolar Quilombo-
la, a inclusão das temáticas de 
identidade, de gênero e orien-
tação sexual na educação e a 
implementação de uma edu-
cação em Direitos Humanos 
para todas as modalidades e 
níveis de ensino. Estas con-
quistas garantem que esses 
movimentos tenham mais li-
berdade para a organização 
dos seus sistemas de ensino 
e a garantia de seus direitos. 
Também, tem-se uma corrente 
hegemônica produtora de uma 
visão reducionista dos seres 
humanos como empregáveis, 
partindo do pressuposto de 
que a educação deva-o prepa-
rar para atuar no mercado de 
trabalho, garantindo o retorno 
dos investimentos dispendidos 
pelo estado aos seus cidadãos. 
Sendo assim, essa postura se 
materializa através de ações 
conservadoras e opressoras 
como o não comprometi-
mento com uma educação de 

qualidade e de formação in-
tegral garantida através de 
currículos mais afirmativos e 
de igualdade de direitos. Pro-
põe-se uma formação mais 
técnica e instrumental, tiran-
do do trabalhador o direito 
a compreensão da realidade. 
Observa-se que além da se-
leção e da normatização do 
currículo escolar através da 
proposta da Base Nacional 
Comum Curricular, provo-
cando o engessamento e o re-
ducionismo do ato pedagógi-
co nas instituições de ensino 
em detrimento de um avanço 
em qualidade que dependeria 
de um maior investimento, 
também reacende a discussão 
em torno do projeto “escola 
sem partido” com propósito 
de controle político, ideológi-
co e religioso do estado sobre 
o trabalho do professor em 
sala de aula. Essas mudan-
ças estariam na contramão 
das conquistas dos movi-
mentos sociais, o que a nos-
so ver são retrocessos diante 
dos avanços conquistados.
Então, é perceptível a interfe-
rência desses movimentos con-
traditórios na definição das po-
líticas educacionais brasileira. 

Por: Aldemira 
Ferreira da 
Silva

O futebol tricampeão do 
campus venceu por 3x0 
o campus Primavera do 
Leste. No vôlei de areia 
feminino também con-
quistaram medalha de 
prata as alunas Gabriele 
Molinari e Jeyce Caldas. 
Gabriel Castro do Atle-
tismo disputou 100 e 200 
e foi medalha de prata no 
4x100 metros, disputa-
dos com Hélio Antônio, 
Guilherme e Matheus 
Ribeiro que foi ouro nos 
800 metros e vai para a 
fase nacional. O atletis-
mo também foi prata nos 
1.500 Metros com Clin-

ton Azevedo e nos 400 me-
tros com Matheus Ribeiro. 
No Futsal o Campus conta-
va com três alunas no time 
de Primavera do Leste, Bár-
bara Vagner, Joana Maria e 
Kálita Paula. O time con-
quistou a medalha de prata. 
A final dos Jogos dos Institu-
tos federais vai acontecer em 
Brasília, de 4 a 9 de outubro. 
Nesta etapa em Cuiabá, 
além de participarem da 
fase regional dos JIF’s, os 
alunos também aproveita-
ram para conhecer a Are-
na Pantanal, estádio onde 
aconteceram os jogos a 
copa do mundo de 2014. 

Alunos do IFMT - Campus Confresa 
brilham mais uma vez nos JIF’S



Porque o louco toma ba-
nho com o chuveiro desli-
gado? Por que ele comprou um cham-
pô para cabelos secos!

A professora pergunta para 
os alunos: - Quem é que 
quer ir par ao céu? Todos 
levantam a mão, menos o 
Joãozinho. - E você João-
zinho? Não quer ir para 
o céu? - Querer eu quero, 
mas a minha mãe falou 
que depois da aula era para 
eu ir direto para casa!

-Porque o louco ficou feliz 
quando montou o quebra-
-cabeças em 6 meses? Por que 
na caixa estava escrito: de 4 a 6 anos.

-Porque a roda de trem é 
de ferro e não de borracha? 
Por que se fosse de borracha apagaria a li-
nha!

Qual o estado do Brasil 
que queria ser carro? Sergipe 
(ser jipe).

-Por que a mulher não 
pode ser electricista? Porque 
demora 9 meses para dar a luz!

Se alguém nasceu na Rús-
sia, cresceu na África, mu-
dou-se para a América e 
morreu no Japão, o que é? 
Um defunto.

1° O ladO bOm da vida

2° O HObbit: a batalHa 
dOs CinCO ExérCitOs

3° 12 anOs dE sOlidãO

4° tHE FundamEntals OF 
Caring

5° magia aO luar

1 The Chainsmokers – 
Closer (Feat. Halsey) (Lan-
çamento 2016)
2 The Weeknd – Star-
boy (Feat. Daft Punk) (Mú-
sicas Internacionais Estre-
antes) (Lançamento 2016)
3 Major Lazer – Cold 
Water (Feat. Justin Bieber 
& MØ)
4 Ariana Grande – 
Side To Side (Feat. Nicki 
Minaj) (Lançamento 2016)
5 DJ Snake – Let Me 
Love You (Feat. Justin Bie-
ber) (Lançamento 2016)
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