
Apresentação

 Com orgulho, a FIESA apresenta o segundo número da sua revista acadêmica Avanços e 

olhares. Mais uma vez, a publicação vem atestar o produto do trabalho constante e comprometido 

dessa instituição educacional no contexto de sua atuação. 

 Os artigos focam o leque temático da educação, oportunizando, ao leitor, o contato com 

diversas visões e percepções das realidades educacionais brasileiras. O desenvolvimento de olha-

res investigativos, vindos de diferentes locais, possibilitam-nos compor, em parte, um quadro 

panorâmico da educação brasileira. A pesquisa é o comportamento que gera tais olhares e instiga 

o pensamento reflexivo naquele que entra em contato com o produto, o leitor.

 Todos somos cientes da crise por que passa o ensino escolar no Brasil. Há uma voz geral 

que reconhece a urgência de se aprimorar a formação inicial e continuada dos professores, bem 

como, felizmente, é percebida e compartilhada a necessidade de se viabilizar a inclusão dos dife-

rentes à sociedade por meio da inclusão escolar. A valorização do docente ou a desvalorização de 

uma disciplina são temas que, igualmente, ganham o espaço nesse veículo acadêmico que marca 

os avanços no campo da educação.  

 Todos os artigos contam com a colaboração de doutores, parceiros dos jovens pesquisado-

res.

  O tema da educação inclusiva é tratado em três artigos: Educação Inclusiva: a trajetória 

evolutiva no Brasil, de Lídia Araceli Grilo Taborda e Ana Lara Casagrande, traz uma reflexão 

sobre o percurso da educação inclusiva no Brasil a partir da LDB e destaca a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE) e seu papel em posicionar 

a escola como um espaço de superação da lógica da exclusão; o segundo, Educação inclusiva: 

concepções de professores sobre a proposta pedagógica na educação especial, foi produzido 

por Elisangela A. M. Cavalieri e Marcus Nascimento Coelho a partir de uma pesquisa que trata da 

inclusão escolar como  um desafio para professores que trabalham no processo de desenvolvimen-

to de alunos nessa modalidade, questionando se ocorre aprendizagem efetiva. O terceiro artigo 

Inclusão pela educação: gênero, etnia e juventude, escrito por  Lenir Mendes da Silva e Mal-

vineide de Miranda Freitas, discute o processo de inclusão enfocando a metodologia de projetos 

culturais como uma metodologia inclusiva e democrática, focando a importância da relação entre 

a cultura e os saberes trocados no ambiente escolar; ao final, correlaciona a fábula do “Patinho 

feio” com a situação de exclusão.

 Ainda sobre o tema da aceitação da diversidade e inclusão social, temos o artigo Laici-



dade e diversidade: valorização da pluralidade cultural e dos conhecimentos tradicionais 

numa escola municipal de Manaquiri/Amazonas, em que Emison Oliveira da Silva e Rosange-

la Siqueira da Silva nos proporcionam o contato com uma realidade educacional escolar  brasileira 

– do Amazonas, vista da perspectiva dos quatro pilares fundamentais da educação contemporânea, 

destacando  o intercâmbio cultural de distintos grupos étnico-sociais que convivem no mesmo 

espaço educativo. 

A valorização do docente no cenário atual, sob autoria de Claudia Cordela F. P. Silva e 

Darcy A. Bomfim, nos leva a pensar e repensar a atual formação de professores no Brasil, nas suas 

dimensões inicial e continuada,  vislumbrando a eficácia no ensino-aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, pontua elementos da valorização docente.

Cristiana A. de F. Freddo e Ana Lara Casagrande nos trazem o tema do Letramento: ca-

minhos necessários, promovendo uma reflexão sobre o que vem sendo articulado em relação ao 

Letramento no Brasil e destacam que o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais 

podem tornar o estudante um leitor fluente. 

Ainda no contexto da educação linguística, mas por outro viés, Elizabeth Ferreira Campos 

Barbosa e Odorico Ferreira Cardoso Neto relatam e indagam criticamente A desvalorização do 

ensino de língua inglesa na rede pública de ensino estadual de Barra do Garças /MT. As suas 

inquietações e questionamentos os levaram à pesquisa pautada no estudo dos documentos oficiais 

e na prática político-pedagógica da atribuição de aulas de Língua Inglesa, guiados pelo objetivo 

de reaver a valorização da disciplina.

O tema da leitura jamais se esgota, pois vivemos em contextos de letramento dinâmicos 

e constantemente em mudanças. Falar de leitura ecoa em literatura. Dessa perspectiva, Kesley 

Mariano da Silva, Simone Aparecida de Jesus e Sirlene Aparecida de Jesus abordam A literatura 

como mediadora na aprendizagem da leitura, reconhecendo o direito à aprendizagem, mas, 

também, as sérias dificuldades na aquisição da leitura e buscando entender o desenvolvimento 

desse processo e como a literatura pode auxiliar o aluno nessa difícil tarefa de aprender a ler. O en-

foque da literatura se estende ao artigo de Cíntia Gomes da Silva e Tereza Ramos de Carvalho que 

constroem um Breve panorama da tendência regionalista da literatura brasileira, ofertando 

aos leitores conteúdos que correlacionam a vertente regional ao contexto nacional da produção 

literária.

A aprendizagem é um dos temas mais cobiçados nos meios educativos. Neste número, po-

demos ver o tratamento do tema situado no início da escolarização e do processo de aquisição da 

leitura em O uso do desenho para a aprendizagem na educação infantil, de  Gilvone Furtado 



Miguel e Nilda Jaqueline Rodrigues de Oliveira. A prática do desenho é apresentada como recurso 

para a alfabetização na Educação Infantil, ressaltando que os traços, ou seja, os desenhos, fazem 

parte dos primeiros sinais gráficos desenvolvidos pela criança e a auxiliam na compreensão do 

processo da escrita e aquisição da leitura. 

 A discussão crítico-reflexiva sobre o processo de aprendizagem pode ser contextualizada 

em diversos e específicos ambientes educacionais. Em Educação no sistema prisional – concei-

tos, Fábio Teixeira e Marcos Fernandes de Carvalho privilegiam a experiência social da escola na 

prisão, incluindo as principais leis e normativas que regem sua implementação e funcionamento 

dentro das unidades prisionais no estado de Mato Grosso; afirmam, também, que esse processo 

tem como principal objetivo desenvolver a plena capacidade de ressocialização dos indivíduos.

 A educação brasileira contemporânea tem se preocupado com as particularidades educa-

cionais das modalidades específicas; uma delas é EJA – Educação de Jovens e Adultos. Sandra 

Maria Alves Barbosa Melo e Eliete Borges Lopes  nos colocam no contexto da EJA  no artigo Um 

breve histórico da educação de jovens e adultos no Brasil, fazendo uma retomada histórica 

do desenvolvimento dessa modalidade educativa e nos ajudando a compreender a atual situação, 

desde conhecer as políticas pedagógicas implementadas no país até o quanto representam para o 

desenvolvimento da educação no que tange à alfabetização e ao senso crítico do cidadão.  

 No campo da educação, em sentido lato, Hosana Madalena da Costa Vieira Padilha e 

Edmilson Siqueira de Sá desenvolveram o artigo A trajetória da educação brasileira: concei-

tos, tendências pedagógicas e suas inovações promovendo a discussão e a reflexão sobre os 

caminhos da educação brasileira em seu contexto histórico-social e as tendências pedagógicas no 

Brasil, elencando de que maneira cada período histórico interferiu e/ou refletiu sobre a educação 

no contexto geral brasileiro, ao mesmo tempo em que  pontuam as mudanças em termos pedagó-

gicos.

Um dos conceitos polêmicos na sociedade contemporânea é o de ética. As polêmicas in-

cluem a discussão sobre a necessidade e a carência da ética nas atitudes e na convivência social. 

Assim, há uma cobrança sobre a ética nos contextos educacionais e, também, o ensino e a prática 

da ética como conteúdo escolar. Em relação a este tema, Júlio César Zaniolo de Almeida, Luana 

Daniele dos Santos Rocha e Marcos Aurélio Chagas Cardoso produziram Ética na educação, 

atribuindo à ética o lugar de tema-chave do bom relacionamento na sociedade e na formação dos 

jovens. O tema tem prosseguimento no artigo  A composição de um ambiente educacional ético, 

na busca de uma sociedade mais sólida, de Mariana Leticia Servelhere de Rezende Francisque-

tti e Ana Lara Casagrande, que têm por objetivo explorar a indispensabilidade de falar sobre e 



praticar a ética no ambiente educacional, considerando que vivemos em uma sociedade frágil em 

valores e atitudes; reiteram que a ética deve ser presente na atuação cotidiana e revelam clareza 

conceptual de que ser educador vai além de ensinar conteúdos estritamente acadêmico-científicos. 

 O ambiente escolar é um ambiente de convivência social e, portanto, pode repetir os mes-

mos padrões (in)devidos praticados fora dos limites escolares – o Bullying é um deles. No artigo 

Bullying no contexto escolar: referência às teorias de Jung, Wagner Mendes da Silva e Marcus 

Nascimento Coelho se propõem a  refletir sobre a problemática do bullying nas escolas, definindo-

-o como um tipo específico de violência, e a demonstrar as consequências nocivas deste problema 

para a aprendizagem.

 Vários problemas que afetam os jovens na vida social já invadiram os espaços escolares 

transformando os ambientes educacionais. Sérias questões associadas à dependência química, por 

exemplo, têm impedido que o processo de ensino e aprendizagem possa fluir, seja em relação ao 

próprio aluno envolvido, seja em relação ao professor que se vê ameaçado em sua integridade. 

Dessa perspectiva, recebemos o artigo A ressignificação e reinserção dos dependentes de álcool 

e outras drogas no mercado de trabalho de Tainara Susie Martins Silva, Sara Carlos da Silva e 

Valdir de Aquino Lemes. Amparados pela pesquisa realizada, os autores dão expressão aos proble-

mas que o indivíduo, que faz uso prejudicial de álcool e outras drogas, enfrenta na sua reinserção no âmbito 

social, especificamente no mercado de trabalho, devido aos estereótipos e estigmas, de cunho pejorativo e 

negativo, que lhe são atribuídos contribuindo para a sua marginalização. A atividade laboral orientada é apre-

sentada como estratégia de ressignificação da vida e fator de sucesso na reinserção do indivíduo na família e 

na sociedade.

 Por fim, apresentamos a resenha do texto de Nídia Regina Limeira Sá: Existe uma cultura 

surda?, elaborada por Cristiana Aparecida de Freitas Freddo e Charleston Sperandio de Souza 

que ressaltam elementos da inclusão. 

Pensar a educação implica ir além dos temas do senso comum escolar.  Pensar a educação, 

num pais de tamanhas diversidades como o Brasil, significa produzir conhecimentos sobre um 

número igualmente tamanho de temas e assuntos e levá-los aos diversos ambientes dando acesso 

e participação à sociedade.  Essa é a função da Avanços e Olhares -  revista acadêmica eletrônica 

da FIESA.

Boa leitura!

Pontal do Araguaia-MT, dezembro de 2018.

Profª. Drª. Gilvone Furtado Miguel – coordenadora da revista




