
Apresentação

O século  XXI tem proporcionado um contexto  de mudanças  aceleradas  à  educação

brasileira.  Experimentamos,  nós,  os  educadores,  duas  décadas  de  inovações  em

tentativas de mudar o perfil da educação pública, no sentido de colocar em prática ações

que sanem os defasagens do processo de ensino-aprendizagem que, historicamente, tem

apresentado resultados insatisfatórios.

Políticas públicas tem sido implantadas, muitas delas com foco na formação de

professores, tanto inicial como continuada. Novas proposições do Plano Nacional de

Educação, novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores e a

Base Nacional Comum Curricular interferem diretamente na formação de professores.

Professores são protagonistas da educação. A formação docente precisa ser crítica e

comprometida com a própria realidade, em que o professor se reconheça e assuma o

protagonismo do processo educativo.  A formação docente  está  inserida  no processo

político  de  formação  de  identidade  profissional,  que  define  a  atuação  pedagógica,

gerando os resultados que agradam ou decepcionam a sociedade, bem como aos grupos

ideologicamente constituídos. 

Educadores críticos devem reconhecer os projetos políticos e educacionais que

nem sempre estão a serviço da cidadania e dignidade para todos, embora perpassem essa

ideia. Devemos romper com a ingenuidade que sempre impregnou a tradicional versão

conceitual da educação como transmissão de conteúdos. A atuação docente deve estar

sedimentada no debate crítico sobre os fatos e artefatos do cotidiano escolar em todos os

níveis  -  da  Educação  Infantil  à  Pós-graduação.  Os  professores  precisam  construir

referenciais  próprios  diante  dos  desafios  trazidos  pelas  novas  políticas  públicas  e

projetos  educacionais,  moldando  e  revelando  uma  identidade  profissional  que  se

atualiza  de  forma  reflexiva,   no  âmbito  da  docência,  em  torno  das   metodologias

qualitativas.  Assim,  dinamicamente  vai  se  construindo a  identidade  profissional  que

revela resultados das experiências de formação pessoal e profissional.

Nesse  contexto,  apresentamos  o  primeiro  número  de  Avanços  e  olhares -

Revista Acadêmica Multitemática do IESA- Instituto de Ensino Superior do Araguaia -

que almeja alcançar o público da área da Educação, especialmente os professores em

todos  os  níveis.  Esta  é  uma  revista  que  objetiva  a  divulgação  e  a  circulação  dos



conhecimentos produzidos a partir da reflexão crítica somada à gama de experiências

dos autores, que são educadores e estudiosos também.

 Avanços  e  olhares se  põe  no  contexto  da  educação   como  veículo  do

conhecimento, cumprindo o papel de difundir, de estimular e contribuir para  a reflexão

crítica que faça avançar a melhoria da educação brasileira. Estão em pauta artigos que

transitam na amplitude dos contextos educacionais,  articulando temas que atestam a

experiência dos autores nos espaços do cotidiano escolar.

O  artigo  "Planejamento  de  ensino,  avaliação  contínua  e

ensino/aprendizagem  em  sala  de  aula",  de  Andrea  Leinat,  Vitoriana  Morinigo  e

Cecília  de  Campos  França,  -  docente  da  UNEMAT -   analisa  criticamente  um dos

aspectos  da  prática  docente  que  é  a  elaboração  do  plano  de  ensino  e  a  prática  de

atividades  pedagógicas  em sala  de  aula.  Mais  especificamente,  as  autoras  relatam a

experiência de pesquisa e verificação in locus sobre como um grupo de professoras do

ensino fundamental, da rede do Estado de Mato Grosso, planeja e desenvolve em sala de

aula o plano de ensino. A reflexão se pauta na relação entre o “individual” e o “coletivo”

na prática de tal ação, que está diretamente relacionada à construção e à implantação do

fazer pedagógico específico da profissão docente. 

Do  nordeste,  da  UFPI,  nos  chega  o  artigo  "Ética  no  contexto  das

organizações",  produzido  por  Cezimar  Gomes  da  Silva,   Maria  dos  Remédios

Nascimento Sabóia Ferro e Adriano César Bezerra da Silva. Os autores investigam a

ética  como  problemática  que  permeia  o  contexto  organizacional  na  atualidade,  em

diversas instâncias da sociedade capitalista; discutem o conceito de ética desde as suas

origens na antiguidade e no presente histórico. A ética nos é apresentada como princípio

norteador dos comportamentos.

No  artigo  "Ilha  do  Bananal:  entre  a  situação  de  rua  e  a  comunidade

nômade",  Eliete  Borges  Lopes  nos  aponta  os  "arte-fatos"  e  afetos  presentes  nas

comunidades dos moradores de rua em Cuiabá, comprovando que esta situação social

também produz cultura material e imaterial e, mesmo que num contexto de pobreza e

violência, se desenvolve uma potência crítico-educativa. 

 "Por uma pedagogia com mais afetividade" é o artigo em que eu,  Gilvone

Furtado  Miguel,  coloco  em  discussão  a  formação  integral  da  criança  no  ambiente

escolar, fundamentando-me nas contribuições de Wallon, Piaget e Vygotsky. Destaco e

demonstro que os aspectos do desenvolvimento integral se estabelecem nas relações de

interação entre o motor, o cognitivo e  o afetivo.  Também considero criticamente os



aspectos  citados  na  atuação  das  professoras  da  Educação  Infantil  e  do  Ensino

Fundamental, etapas que agregam a criança nas fases de formação do eu. Com essa

produção viso à atualização pedagógica e a destino aos educadores em geral.

Luiz Renato de Souza Pinto nos  proporciona uma reflexão muito importante

acerca do tema da inclusão, por uma via indireta: a literatura. Em seu artigo "Por que

literatura negra e não afrodescendente?",  faz um mergulho na obra de autoria negra

buscando, na linguagem, as marcas da história , da cultura e das reações da sociedade

mediante fatos de exclusão e indiferença. Esse tema deve ser do interesse de todos os

educadores, uma vez que lidamos com a política da inclusão no cotidiano sócio-escolar

e necessitamos de reflexões que nos atualizem em nossa formação continuada.

De Cuiabá nos chega uma reflexão pautada na prática pedagógica da Educação

de Jovens e Adultos."A construção da identidade dos alunos do CEJA - Centro de

Educação de Jovens e Adultos Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto - Mato

Grosso" é uma produção de Maria Paula P. Ramos Pinto de Castro e Wilma Regina de

Amorim.  O  artigo  está  centrado  no  perfil  do  aluno  formado  pela  EJA.  A temática

engloba uma das políticas da educação brasileira que é questionável em seus resultados.

Completando o olhar crítico de Wilma Regina de Amorim, temos outro artigo que foca a

EJA, mas pelo prisma do professor. Em "A formação e a identidade dos profissionais

do CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos  Prof.  Antonio Cesário de

Figueiredo  Neto  –  Mato  Grosso", a  autora  traça  o  perfil  do  professor  da  EJA

pautando-se na sua própria experiência docente no campo.

O conjunto dos artigos que compõem esse primeiro número da revista Avanços e

olhares é resultado de pesquisas, investigações e vivências da prática pedagógica dos

colaboradores  que,  de  diversas  temporalidades  e  espacialidades,  constroem  um

panorama do contexto  educacional  brasileiro,  com o qual  professores  e  professoras

podem se atualizar e retirar elementos para construir a sua própria reflexão. Seja sobre

afetividade na educação infantil, seja sobre ética nas organizações - e a educação escolar

é uma delas -, seja na produção literária de uma minoria, seja em outras experiências

sócio-educativas coletadas em outros diversos nichos, podemos estabelecer correlações

político-sociais com a Educação. 

Caros leitores, aqui se propõe uma interação entre os artigos dando visibilidade

ao  objetivo  central  da  publicação  Avanços  e  olhares em  torno  da  busca  do

conhecimento reflexivo na/sobre Educação.  



Gilvone Furtado Miguel- Coordenadora


