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EM CONFRESA/MT

LUTA E RESISTÊNCIA: IFMT 
(Campus Confresa) em greve 

por tempo indeterminado
Entre os dias 17 e 25 de outubro de 2016, os servi-
dores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso – IFMT (Campus Con-
fresa), paralisaram as atividades de ensino e admi-
nistração, objetivando a defesa da educação pú-
blica que está ameaçada pelas medidas propostas 
pelo atual governo (Medida Provisória 746/2016, 
Projeto de Lei 867/2015, Projeto de Lei 257/2016 e 
a Proposta de Emenda Constitucional 241/2016).

IFMT CAMPUS CONFRESA 
PRESENTE NO SEMIEDU 2016
Em sua 24ª edição, o SemiEdu teve como te-
mática os Saberes e Identidades: Povos, Cul-
turas e Educações. Esse evento nacional do 
Programa de Pós Graduação em Educação da 
UFMT acontece anualmente em Cuiabá/MT.

Edição especial

O córrego Cacau que vem sofrendo poluição, 
desmatamento e uma grande e descontrolada 
exploração por parte de pessoas que o utilizam 
para bebedouro de animais, retiradas de areia,
etc. Após um estudo e observação ao córrego 
por um período de 10 dias, observou-se que o 
mesmo teve uma grande baixa ao nível de água, 
chegando a atingir aproximadamente 6 metros. 

RECITAL DE NATAL
No dia 17 de Dezembro de 2016 será rea-
lizado o Recital de Natal do IFMT Cam-
pus Confresa, no qual teremos apresen-
tações de oficinas artísticas 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 Fede-
ral mostrarem seus trabalhos artísticos, 
além de ser também um evento de con-
fraternização de final de ano entre todos 
os profissionais e alunos envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem. Com 
certeza, um momento ideal para apre-
ciar arte, incentivar os alunos e promo-
ver a amizade e o fortalecimento de laços.

IFMT - CAMPUS CONFRESA 
REALIZA NOVAS OBRAS 

E REFORMAS

Confira esta matéria na p. 7
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Nos últimos três meses deste 
ano, as turmas do primeiro e 
do segundo ano dos cursos 
Técnicos em Agroindústria e 
as turmas do primeiro ano em 
Agropecuária desenvolveram 
com o professor Jean-Claude 
o projeto de extensão intitu-
lado de “Sociologia e Cidada-
nia”. O referido projeto surgiu 
a partir da realização das au-
las de Sociologia, objetivando 
apresentar tanto os conceitos 
basilares de cidadania, como 
o papel e a responsabilidade 
social de cada cidadão e, as-
sim, fomentar a ampliação 
de uma visão crítico-cidadã 
entre os participantes supra-
citados. Além das discussões 
teóricas, os alunos foram de-
safiados a arrecadarem do-

nativos, que foram entregues 
no decorrer de três gincanas. 
Ao todo, participaram des-
te evento duzentas e quatro 
pessoas. O projeto arrecadou 
600Kg de doações, dos quais 
428Kg de alimentos e itens de 
limpeza, e 172 Kg de vestuá-
rio. A instituição agraciada 
com os donativos foi o Cen-
tro de Tratamento de depen-
dentes químicos Árvore da 
Vida, em Confresa/MT. Para-
béns pela excelente iniciativa!

Por Jean-Claude Fonseca
Professor EBTT

Meio ambiente, ética e cidadania
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3 Noticias

Em sua 24ª edição, o SemiE-
du teve como temática os Sa-
beres e Identidades: Povos, 
Culturas e Educações. Esse 
evento nacional do Progra-
ma de Pós Graduação em 
Educação da UFMT acontece 
anualmente em Cuiabá/MT. 
Os participantes do IFMT 
Campus Confresa foram: Da-
nilo Fernando Luz Oliveira 
e Aline Silva de Assis (pós-
-graduandos em Ensino de 
Ciências), João Pereira Lopes 
(graduando em Licenciatu-
ra em Ciências da Natureza 
– habilitação em Química) e 
os servidores Patrícia Pereira 
da Silva, Cristine Moraes dos 
Anjos e Marcelo Franco Leão.
Os trabalhos desenvolvidos 
aqui em Confresa foram: 
Panorama da formação de 
professores de química na 
Amazônia legal, Análise do 
livro didático de ciências da 

natureza adotado nas aulas 
de química do CEJA Creuslhi 
de Souza Ramos, Os desafios 
encontrados pelos professores 
iniciantes na Educação de Jo-
vens e Adultos no município 
de Confresa-MT, A formação 
continuada nos centros de 
Educação de Jovens e Adultos 
de Mato Grosso no contexto 
da economia solidária, O pa-
radigma tecnológico e a escola 
frente aos desafios do século 
XXI, Elaboração de paródias 
como metodologia para o en-
sino de ciências naturais, Aná-
lise quanto à pseudo-contex-
tualização na prova de nível 
1 da primeira fase da XII OB-
MEP, As implicações e possi-
bilidades do uso das NTICS 
no processo de ensino apren-
dizagem da língua inglesa no 
Ensino Fundamental e Refle-
xões sobre os cursos técnicos 
em alimentos e agroindústria 

do Instituto Federal de Mato 
Grosso Campus Confresa. 
Aos interessados em ler es-
ses e os demais trabalhos, os 
Anais do evento estão dis-
poníveis no site: http://www.
ufmt.br/semiedu2016/in-
dex.php/anais-do-semiedu/
Parabéns aos estudantes 
e servidores por bem re-
presentar o Campus nesse 
evento nacional e por apro-
veitarem esse momento for-
mativo para construir im-
portantes aprendizados!

Por Marcelo Franco Leão
Professor EBTT

IFMT CAMPUS CONFRESA PRESENTE 
NO SEMIEDU 2016



4 Notícias

O córrego Cacaau, que abas-
tece a cidade de Confre-
sa estado de Mato Grosso, 
atingiu seu mais baixo índi-
ce de água ultimamente. Os 
alunos do IFMT, sob orien-
tação do Prof. Jean Claude 
Fonseca, fizeram uma pes-
quisa sobre a crise hídrica 
de Confresa, fazendo tam-
bém um estudo reflexivo so-
bre a crise hídrica no país. 
O córrego Cacaau vem so-
frendo poluição, desmata-
mento e uma grande e des-
controlada exploração por 
parte de pessoas que o uti-
lizam para bebedouro de 
animais, retiradas de areia, 
etc. Após um estudo e ob-
servação ao córrego por um 
período de 10 dias, obser-
vou-se que o mesmo teve 

uma grande baixa no nível 
de água, chegando a atingir 
aproximadamente 6 metros. 
É necessário ter consciência de 
que o Cacaau tem apenas uma 
pequena bacia de água que re-
cebe de sua nascente, onde foi 
criada uma casa de capitação de 
água que é enviada para o tra-
tamento de Águas de Confresa. 
É notório que o principal res-
ponsável pela contaminação, 
desmatamento e exploração é o 
próprio ser humano, que ainda 
não parou para avaliar suas ati-
tudes e tampouco as consequ-
ências destas ao meio ambien-
te como um todo, sobretudo 
ao córrego Cacaau, principal 
fonte hídrica da cidade. Deve-
mos ter em mente que poluir, 
desmatar, explorar, entre ou-
tros fatores, podem gerar con-

sequências irreversíveis para 
o meio ambiente, atingindo 
os próprios seres humanos.
Por isso, cuide, preserve, te-
nha consciência, pois os atos 
de hoje geram consequên-
cias ao amanhã. Aprenda a 
viver sem destruir o mundo, 
pense no futuro, no seu fu-
turo e no futuro da socieda-
de. Sem Água não há Vida.

Por Lucas Machado, Daniel-
le Moraes, Gilberto Roos, 
Antônio Carlos, Krislainy 
Morgana e Joyce Rodrigues.
3º Agropecuária “A” 

A CRISE HÍDRICA ATUAL EM CONFRESA/MT
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Nesse ano o NEPRE come-
morou 15 anos de atuação. 
Foram muitas lutas, muitas 
pesquisas e o oferecimento de 
um número grande de cursos 
de formação continuada para 
professores. Ademais, em 2016 
também comemorou-se os 10 
anos de realização da Jornada 
Desigualdades Raciais na Edu-
cação Brasileira. No evento, 
ocorrido entre os dias 03 e 05 
de outubro de 2016, foi pos-
sível colocar em discussão as 
desigualdades raciais na educa-
ção brasileira e formar quadros 
em condições de levar adiante 
os estudos sobre relações ra-
ciais e educação. Para condu-
zir esses momentos formati-
vos foram convidados nomes 
de educadores renomados na 
área, tais como: Kabengele Mu-
nanga, Maria Lúcia Rodrigues 
Müller, Iolanda de Oliveira, 
Ana Venick, Maria Elena Via-
na, Nelson Inocêncio, Erisval-
do Santos e Ivanir dos Santos. 
Participaram da X Jornada os 
estudantes dos cursos de licen-
ciatura: Laís Bezerra Maciel, 

Weslaine da Silva Santos, Ma-
rkondes Lacerda Araújo, Maria 
Ruth dos Santos da Silva, Débo-
ra Silva Cunha, Divino Eduardo 
Duarte Rodrigues, Raimundo 
Nonato Evangelista e Wenios 
dos Santos Machado; as estudan-
tes do Ensino Médio Integrado:  
Allynne Rodrigues da Silva, Lêda 
Michelly Gomes Sousa e Luana 
Gabriela Botelho de Oliveira; e 
os professores Marcelo Franco 
Leão e Célia Ferreira de Sousa.  
Além das palestras e mesas re-
dondas, que ocorreram durante 
o período da manhã, a comitiva 
do Campus teve a oportunida-
de de participar das discussões 
e apresentar seus trabalhos na 
Mostra de Experiências Peda-
gógicas na Implementação da 
Lei 10.639/03, momento que 
ocorreu no período da tarde. 
Está disponível no acervo da 
biblioteca de nossa instituição 
os Anais do evento com to-
das as experiências relatadas.
Os trabalhos desenvolvidos aqui 
em Confresa foram: Levanta-
mento sobre o ideário da popu-
lação de Confresa a respeito das 

matrizes brasileiras; Formação 
inicial de professores de ciên-
cias da natureza voltada para 
a implantação da Lei 10.639; 
Contribuições das matrizes ét-
nicas brasileiras e o pensamen-
to social sobre as desigualdades 
raciais; Cientistas e inventores 
negros e suas contribuições para 
a física; A melanina e os negros: 
possibilidade para implantação 
da Lei 10.639 no ensino de bio-
logia; Como abordar a temática 
das relações raciais ao ensinar 
biologia; A Importância de dis-
cutir na escola as desigualdades 
raciais existentes na sociedade 
brasileira; Sequências Didáticas 
para abordar relações raciais 
no ensino de ciências e Educa-
ção e Diversidades: O encon-
tro do individual com o social.
Parabéns aos estudantes por 
bem representar o Campus nes-
se evento e por aproveitarem esse 
momento formativo para cons-
truir importantes aprendizados!

Por Marcelo Franco Leão
Professor EBTT

PARTICIPAÇÃO IFMT CAMPUS CONFRESA 
NA X JORNADA DESIGUALDADES 

RACIAIS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSI-
NO DE CIÊNCIAS TEVE SUA 1ª ETAPA 

CONCLUÍDA
O encerramento da 1ª etapa 
de nosso Curso Lato Sensu 
em Ensino de Ciências (que 
compreende as disciplinas da 
estrutura curricular) não po-
deria ter sido em data mais 
propícia: No dia 15 de outu-
bro – dia do professor! Ao 
todo foram 17 disciplinas or-
ganizadas em três módulos: 
Fundamentação do Ensino 
de Ciências, Práticas de En-
sino de Ciências e Pesqui-
sas no Ensino de Ciências. 
As aulas, que iniciaram em 
novembro de 2015, ocorriam 
de forma quinzenal cujas ati-
vidades se estendiam desde o 
período noturno da sexta-fei-
ra até o noturno do sábado, 

além das atividades orientadas. 
A turma iniciou com 60 ins-
critos, mas alguns desistiram 
no decorrer desse percurso. 
Permaneceram então 45 pós-
-graduandos que agora irão 
desenvolver suas pesquisas 
científicas e apresentar como 
Trabalho de Conclusão de Cur-
so (TCC) um artigo com os re-
sultados dessas investigações.
Ficam registrados meus agra-
decimentos a toda equipe de 
servidores do IFMT Campus 
Confresa que de alguma ma-
neira contribuíram para que 
essa formação acontecesse da 
melhor forma possível. Agra-
deço de maneira especial aos 
professores que atuaram no 

Curso: Giliard de Freitas, Re-
nan Vitek, Mara Dutra, Ana 
Cláudia Alves, Aldemira Silva, 
Patrícia Silva, Bruno Garcês, 
Marcelo Leão, Aline Bene-
vides, Oséias dos Santos, Jo-
sadaque Silva, Ismael Alves, 
Agnaldo Borges, Pedro Sou-
sa, Janecleia Aragão, Amanda 
Rodrigues, Frederico Martins, 
Jean Claude Fonseca, Thia-
go Lopes e Rogério Martins.

Por Marcelo Franco Leão 
Professor EBTT 
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O Instituto Fede-
ral de Mato Grosso, 
campus Confresa passará nos 
próximos dias por uma série de 
reformas e obras em suas 
dependências vi-
sando a melhoria 
das atividades pe-
dagógicas, além do 
conforto e segurança para a 
comunidade acadêmica. 
Para os próximos dias, está 
previsto o início da refor-
ma das salas de aulas e dos 
laboratórios que compõem o 
departamento de ensino. Se-
gundo o Diretor Geral, Rafael 
Lira, “é importante desta-
car o papel de toda a equipe 
da atual gestão, que tem se 
empenhado em atender a to-
das as demandas levantadas, 
desde o início da construção 
do projeto do ano em cur-
so. Temos procurado man-
ter o campus funcionando, e 
nossa meta é trazer me-
lhorias para a comunida-
de acadêmica e profissional. 
Uma das grandes obras 

que estava prevista no PDI 
(Plano de Desenvolvimento 
Institucional) e que foi tra-
balhada esse ano trata-se da 
reforma dos banheiros no 
departamento de ensino e a 
reforma e conclusão do cen-
tro de convivência dos alunos. 
Essa obra foi objeto de traba-
lho de toda equipe e que agora 
temos o orgulho de anunciar 
seu início ainda esse ano. 
Outra importante obra que 
a equipe gestora anuncia é a 
reestruturação de toda rede 
elétrica e a pavimentação as-
fáltica das vias e rotatória que 
abrangem a área do Campus 
Confresa. A empresa res-
ponsável pela obra deve ins-
talar nos próximos dias a 
sinalização de placas e acer-
tar outros detalhes para iní-
cio imediato das obras. A 
expectativa é de que para o 
início das aulas do próximo 
ano letivo, previsto para dia 
20/03/2017, a via esteja 100% 
pronta. Além da pavimenta-
ção asfáltica, serão realizados 

serviços de drenagem com 
galerias e serviços comple-
mentares de acesso ao IFMT 
Campus Confresa. Além de 
facilitar o trânsito interno dos 
servidores e alunos do IF, que 
historicamente enfrentam po-
eira e lama para se locomover 
no Instituto, a obra vai dar 
uma cara nova ao Campus.
Para o professor Lira, essa con-
quista é resultado do empenho 
e trabalho de toda equipe. 
“Estamos a frente do Campus 
nos últimos quinze meses, des-
tes, quatro meses estávamos 
em greve. O cenário esse ano 
foi de extrema recessão e di-
ficuldade orçamentária e 
financeira, precisávamos ter 
foco e acreditar que poderia 
dar certo e hoje estamos felizes 
por não ter desanima-
do frente aos desafios e 
anunciar essas obras”.

Por Rafael Lira
Diretor Geral

IFMT - CAMPUS CONFRESA REALIZA 
NOVAS OBRAS E REFORMAS
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LUTA E RESISTÊNCIA: IFMT (CAMPUS CONFRESA) 
EM GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
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Entre os dias 17 e 25 de ou-
tubro de 2016, os servidores 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso – IFMT 
(Campus Confresa), parali-
saram as atividades de ensi-
no e administração, objeti-
vando a defesa da educação 
pública que está ameaçada 
pelas medidas propostas 
pelo atual governo (Me-
dida Provisória 746/2016, 
Projeto de Lei 867/2015, 
Projeto de Lei 257/2016 e a 
Proposta de Emenda Cons-
titucional 241/2016). E a 
partir do dia 26 de outubro, 
os servidores deflagraram 
greve por tempo indeter-
minado, mobilizando-se 
contra a aprovação da PEC 
241 no Senado Federal.
A MP 746 altera a estrutura 
do Ensino Médio, estabele-
cendo a não obrigatorieda-
de de disciplinas como Filo-
sofia, Sociologia, Educação 
Física e Artes. Também 
permite a contratação de 
profissionais sem a forma-
ção acadêmica – “notório 
saber” – na educação técni-
ca e tecnológica. Fragmenta 
o conhecimento através da 
proposta de itinerários for-
mativos específicos: Lingua-
gens, Matemática, Ciências 
da Natureza, Ciências Hu-
manas e Formação Técnica 
e Tecnológica. Afora isto, a 
MP impõe medidas que não 
foram discutidas com espe-

cialistas, profissionais e movi-
mentos sociais da educação.
O PL 867, “Programa Esco-
la sem Partido”, defende uma 
escola desprovida de forma-
ção crítica e reflexiva, limitan-
do a liberdade de expressão 
do professor em sala de aula. 
Apesar do seu nome e da pre-
tensa neutralidade ideológica 
e política, trata-se de proje-
to extremamente ideológico 
em que se forja um clima de 
medo e censura nas escolas.
O PL 257 tramita na Câmara 
dos Deputados, sob regime de 
urgência, desde o dia 22 de mar-
ço de 2016. Nomeado de paco-
te anti-serviço público, o texto 
prevê congelamento salarial, 
suspensão da admissão ou con-
tratação de pessoal, redução do 
quadro de pessoal do funciona-
lismo público por meio de pro-
gramas de demissões volun-
tárias, dentre outras medidas.
A PEC 241 congela os “gastos” 
públicos por 20 anos, fazen-
do com que o orçamento seja 
reajustado somente de acor-
do com a inflação do ano an-
terior. Isso inviabiliza novos 
investimentos em saúde, edu-
cação e outras áreas sociais.
É imprescindível salientar que 
o governo está propondo cor-
tes na saúde e educação para 
enfrentar a “crise” econômi-
ca. Contudo, não alteram o 
salário e as regalias dos polí-
ticos e, além disso, de modo 
arbitrário e contraditório, au-
mentaram o salário do judici-

ário e as verbas para a gran-
de mídia e os banqueiros.
Por isso, em virtude des-
sas propostas do governo, 
uma equipe de servidores do 
IFMT Confresa visitou várias 
escolas municipais e estadu-
ais nos municípios de Confre-
sa, Vila Rica, Porto Alegre do 
Norte e Canabrava do Nor-
te, ministrando cursos sobre 
as medidas governamentais 
(MP 746, PL 867, PL 257 e 
PEC 241) e suas consequên-
cias para a sociedade. Tais es-
colas foram visitadas: Escola 
Estadual Elias Bento, Escola 
Estadual 29 de Julho, Escola 
Estadual Teotonio Carlos da 
Cunha Neto, Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental 
Central (EMEF) e a UNE-
MAT de Vila Rica, onde foi 
realizado um encontro com a 
participação de discentes da 
Educação de Jovens e Adultos 
do Projeto de Assentamen-
to Ipê, estudantes do Ensino 
Médio da Escola Estadual 
Vila Rica e da Escola Estadu-
al Maria Esther Peres. Além 
disso, no dia 19 de outubro, 
foi realizado um debate pú-
blico na Câmara Municipal 
de Confresa-MT, contando 
com a participação de alu-
nos, docentes e comunidade.
Comando de Greve
Por Josadaque Martins
Professor EBTT
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Os servidores do Instituto 
Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia - IFMT 
Campus Confresa, delibera-
ram pela paralisação entre 
os dias 17 e 25 de outubro de 
2016, em defesa da educação 
pública que está ameaça-
da pelas medidas propostas 
pelo atual governo (Medida 
Provisória 746/2016, Projeto 
de Lei 867/2015, PL 257/16 
e a Proposta de Emenda à 
Constituição 241\2016). Nos 
dias 24 e 25 de outubro ade-
rimos à Paralisação Nacio-
nal, quando nos mobilizare-
mos contra a aprovação em 
segundo turno da PEC 241 
na Câmara dos Deputados. 
A MP 746 altera a estrutura 
do Ensino Médio excluin-
do disciplinas como Artes, 
Educação Física, Filosofia 
e Sociologia, permite pro-
fissionais sem a formação 
acadêmica - “notório sa-
ber” – na educação técnica 
e tecnológica, fragmenta o 

conhecimento através da pro-
posta de itinerários formativos 
específicos.  Além do mais, a 
MP impõe medidas que não 
foram discutidas com espe-
cialistas, profissionais e mo-
vimentos sociais da educação. 
O  PL 287, “Programa Esco-
la Sem Partido”, defende uma 
escola esvaziada sem forma-
ção crítica e reflexiva, limitan-
do a liberdade de expressão 
do professor em sala de aula . 
Apesar do seu nome e da pre-
tensa neutralidade ideológica 
e política, trata-se de proje-
to extremamente ideológico 
em que se cria um clima de 
medo e censura nas escolas.
O (PLP) nº 257/2016 tramita 
na Câmara dos Deputados sob 
regime de urgência desde o dia 
22/03. Batizado de pacote anti-
-serviço público, o texto prevê 
congelamento salarial, suspen-
são da admissão ou contrata-
ção de pessoal, redução do 
quadro de pessoal do fun-
cionalismo público por meio 

de programas de demissões 
voluntárias, dentre outras. 
A PEC 241 congela os gas-
tos públicos por 20 anos, fa-
zendo com que o orçamen-
to seja reajustado apenas de 
acordo com inflação do ano 
anterior. Isso impede novos 
investimentos em saúde, edu-
cação e outras áreas sociais. 
É importante lembrar que 
o governo está propondo 
cortes na saúde e educação 
para enfrentar a “crise”, po-
rém não mexe em salário de 
políticos, aumenta o salá-
rio do judiciário e as verbas 
para a mídia e os banqueiros.

Por Wildes Andrade
Professor EBTT

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A 
PARALISAÇÃO



Personalidades10

Tivemos a honra de entrevistar duas ilustres docentes da Secretaria Municipal de 
Educação, que falaram sobre o que é ser professor, seus desafios, oportunidades e a atual 
conjuntura da região do Araguaia e do referido município.

Edineth França é licenciada 
em Letras com habilitação em 
Literatura (UNEMAT 2007) e 
Mestre em Linguística (PPGL/
UNEMAT 2016). É filiada ao 
Grupo de Estudos de Lingua-
gem do Centro-Oeste (GELCO).

Neures Batista de Paula Soares é li-
cenciada em Letras com habilitação 
em Língua Portuguesa e Língua Es-
panhola (UNEMAT 2011); Mestre em 
Linguística (PPGL/UNEMAT 2016). 
Também é filiada ao GELCO. E está 
ligada ao Projeto de Pesquisa em “Ci-
ência, Língua e Ensino” pelo CNPq. 

+VOZES: Muitos dizem que 
não têm tempo para inves-
tir em sua formação acadêmi-
ca. Como é ser casada, cuidar 
de um lar, dos filhos, trabalhar 
fora, e, ainda, encarar, recente-
mente, a conclusão do mestrado?

EDINETH: De fato, é um desa-
fio muito grande! Não é fácil, mas 
é necessário. Eu não saí da gra-
duação diretamente para o mes-
trado, eu já atuo na educação há 
catorze anos. Então, a qualifica-
ção profissional é imprescindível.

NEURES: A questão da formação 
profissional se coloca na pós-mo-
dernidade não como uma escolha, 
mas como uma prioridade. Então, 
isto é uma questão de organização 
porque não dá pra fugir desta reali-
dade. É preciso suprir os papéis com 
a família, com a sociedade e, sobre-
tudo, o papel conosco mesmo e in-
vestir na formação. E aí, é encarar. 

+VOZES: Como você avalia a edu-
cação pública na cidade de Confresa?

EDINETH: Uma coisa que a gente 
não pode esquecer é a nossa histó-
ria. Hoje, eu avalio a educação pú-
blica da cidade muito positivamen-
te. Se olharmos a realidade anterior, 
de alguns anos atrás, os desafios e 
as demandas eram muito maiores. 
Atualmente, o quadro profissional 

é muito mais qualificado; nós te-
mos resultados muito melhores de 
alunos que saem da escola pública 
e estão sendo bem-sucedidos em 
diversas áreas. A cidade também 
ganhou muito com a instalação do 
Campus do IFMT e da UNEMAT. 

NEURES: Eu penso que a edu-
cação pública no município não 
é diferente do que ocorre no país 
como um todo. Nós temos o Plano 
Municipal de Educação com me-
tas alinhadas ao Plano Nacional. E 
para nós, isto já é um grande desa-
fio. Temos, agora, um crescimento 
no IDEB, que também é muito sig-
nificativo. Há ainda a Educação do 
Campo, que é de qualidade, com 
escolas também apresentando bons 
índices. Então, concluo que avan-
çamos em termos de educação.

+VOZES: Nesta perspectiva, 
qual é o maior desafio educacio-
nal de Confresa? E como pode-
mos vislumbrar com uma reali-
dade, qualitativamente, melhor?

EDINETH: Devemos focar o in-
vestimento na formação em todos 
os níveis, nas formações inicial e 
continuada. E o IFMT e a UNE-
MAT têm favorecido muito no 
atual crescimento qualitativo, mas 
ainda falta um investimento mui-
to maior em termos de formação. 

NEURES: Os maiores desafios são 
cumprir as metas do Plano Muni-
cipal e ofertar vaga para todas as 
crianças, colocando-as na idade 
certa. Ainda mais na atual conjun-
tura, extremamente tensa, quan-
do o Governo Federal anuncia 
os cortes dos recursos na educa-
ção. Diante disto, nos deparamos 
com um tempo muito desafiador. 

+VOZES: Que conselho você da-
ria aos aspirantes ao magistério?

EDINETH: Estamos enfrentando 
uma crise muito grande do serviço 
público, em face da atual conjuntura 
política do Brasil. Os novos projetos 
do Governo vêm para desmotivar 
quem aspira ao magistério. Mas, não 
podemos nos abater com esta situ-
ação, porque não é a primeira vez 
que isto ocorre. Ser professor mu-
dou a minha história e a de muitas 
outras pessoas. Ser professor é uma 
honra, é um privilégio de poucos.

NEURES: Essa pergunta é delica-
da, principalmente quando a gen-
te pensa nos cortes ou na grande 
discussão do momento, que é a 
PEC 241. Mas, eu ainda digo que 
ser professor e ter o conhecimento 
como objeto de trabalho é um gran-
de de privilégio. Talvez precisamos 
pensar nesta perspectiva. Mesmo 
não sendo financeiramente viável, 
é viável em termos intelectuais.



- O que é o que é feito para 
andar e não anda?
Resposta: a rua
 
- O que é o que é que dá mui-
tas voltas e não sai do lugar? 
Resposta: o relógio
 
- Qual é a piada do fotógra-
fo? 
Resposta: ninguém sabe, pois 
ela ainda não foi revelada.
 
- O que é o que é que sobe 
quando a chuva desce? 
Resposta: o guarda-chuva.
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- Você sabe em que dia a plan-
tinha não pode entrar no hos-
pital? 
Resposta: em dia de plantão.
 
- O que é? O que é? Que tem 
mais de 10 cabeças mas não 
sabe pensar? 
Resposta: uma caixa de fósfo-
ros.
 
- O que é o que é que enche 
uma casa mas não enche uma 
mão?
Resposta: um botão

Diversão

Notícias

A Medida Provisória nº 746 
propõe alterações no Ensino 
Médio. Várias manifestações de 
estudiosos da educação, Movi-
mentos Estudantis e dos Sin-
dicatos em oposição à medida 
antidemocrática do governo 
atual foram noticiadas na mí-
dia e motivado paralisações 
nacionais. Os motivos das crí-
ticas foram: o uso de uma me-
dida impositiva elaborada sem 
a participação de profissionais 
especialistas da educação e es-
tudantes, a fragmentação do 

conhecimento a partir da di-
visão dos conteúdos em itine-
rários formativos, a exclusão 
de disciplinas do currículo do 
Ensino Médio, a inclusão de 
pessoas com “notório saber” 
no quadro de profissionais da 
educação, uma reforma que 
não priorizou as demandas 
das instituições de ensino e 
dos estudantes, dentre outras.
Essa Medida Provisória em 
conjunto com a Base Nacional 
Comum Curricular distancia 
a educação da formação inte-

gral dos jovens. A educação 
passa a ser reprodutora de 
conteúdo seguindo o pres-
crito nos documentos insti-
tucionais, impedido o saber 
complexo, a reflexão crítica e 
a política do conhecimento. 

Por Aldemira Silva
Pedagoga do IFMT

MEDIDA PROVISÓRIA PROPÕE ALTERA-
ÇÕES NO ENSINO MÉDIO


