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EDITORIAL 

 

Leitores, autores e tão importantes colaboradores da Revista Pedagogia UFMT, é 

com imenso orgulho que o Grupo PET Educação da Universidade Federal de Mato 

Grosso informa a publicação da primeira Edição de 2022. Assim que as atividades 

presenciais retornaram no mês de abril deste ano, a Universidade, aos poucos, foi 

retomando a ambiência do convívio de todas as pessoas envolvidas no processo 

acadêmico universitário. O esquema vacinal completo provou-se eficaz contra a 

COVID-19, em relação às letalidades, as quais tanto afligiram e causaram perdas e 

sofrimentos. No momento presente, em todo o mundo e no Brasil, as instituições 

educacionais buscam superar as lacunas que o cenário pandêmico impôs ao 

processo de ensino-aprendizagem, na educação básica e superior. Outrossim, a 

cultura universitária foi profundamente afetada, para cada sujeito, nos espaços de 

aprendizagens presenciais, as energias: física e emocional parecem contar com 

muitos elementos que motivam mais tanto aos professores quanto aos estudantes a 

participarem efetivamente do espaço acadêmico. Nesse sentido, a produção de 

conhecimentos vai sendo retomada e, de forma orgulhosa, esta Comissão Editorial 

apresenta um acréscimo de artigos recebidos.  Os títulos dos onze artigos aprovados 

para publicação são os seguintes: “Ensino Remoto durante a Pandemia de Covid-19”; 

“Educação Matemática do Campo: investigando possibilidades”;  ”Há esperança 

diante da hegemonia do narcisismo do professor da educação básica ao silenciar o 

racismo em sala de aula?”; ”O uso de jogos educativos online como recursos para 

superar dificuldades de aprendizado”;  “O que o professor faz”; ”O aprendizado da 

dança por meio da escola”; “O lúdico no processo de alfabetização e letramento”;  As 

contribuições da literatura infantil para o desenvolvimento da criança”; “Resenha: raça 

e racismo”; “Resenha: Gestão educacional: uma questão paradigmática”; “Resenha: 

Liderança em gestão escolar”.  Sinta-se convidado e convidada a ler e conhecer à 

produção de textos que, em momentos de renovação da práxis universitária, partilham 

experiências, estudos e conhecimentos necessários para o seu crescimento 

intelectual e acadêmico. 

Boa leitura! 

Comissão Editorial. 


