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EDITORIAL  

 

Estimados leitores e leitoras; autoras e autores; membros da comissão organizadora e editorial da              
Revista Pedagogia UFMT, a presente edição da Revista que chega ao seu décimo primeiro número,               
faz importante interlocução da graduação com a pós-graduação e com as atividades de extensão, na               
área da educação e áreas afins. Os estudos que estão sendo apresentados, neste número da Revista,                
provocam a nossa reflexão sobre temas instigantes, os quais merecem leitura concentrada. É muito              
importante que cada leitor possa apreciar os artigos e as novidades que os seus estudos oferecem,                
em termos de informações e conhecimentos, pois se tratam de debates que podem contribuir muito               
com a nossa práxis educativas. A entrevista desta edição aponta que, no momento presente, é               
preciso um olhar atento ao movimento político e posicionamento crítico e firme, diante dos              
percalços que atravessam o curso de nossas vidas, a questão política e a pandemia, ambas nos                
impõem um cenário absolutamente incerto em relação a um futuro próximo. A entrevistada é a               
Profa. Dra. Rose Cléia Ramos da Silva, que é também a atual tutora do PET Educação da                 
UFMT e pesquisadora na área de gestão e financiamento da educação pública. O conteúdo da               
entrevista traz a importância do PET Educação na realização de estudos e atividades que têm o                
objetivo de contribuir com a criação de propostas pedagógicas que sejam articuladas com o Curso               
de Pedagogia e possam chegar às redes públicas de educação básica como componente inovador e               
de suporte pedagógico efetivo. O Grupo pensou a nossa realidade de distanciamento social e do               
imperativo à educação de ser operacionalizada com as atividades remotas. O nosso desejo é que               
cada leitor possa aproveitar a oportunidade, atualizar-se, acessando a Revista e apreciando os             
artigos e o conteúdo da entrevista. Nestes tempos sombrios, temos ainda muito a caminhar. Vamos               
vencer mais esses desafios! Vamos aprimorar a educação e a ela oferecer o melhor de nós! 
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