
Apresentação 
 

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

educação, num país 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”. 

Com as palavras acima, foi encerrado o texto de apresentação da Revista Avanços e 

Olhares número 2 (Dez/2018). Com elas dou início à publicação de número 3, que ora 

conhecemos.  

Esse procedimento de retomar as palavras já ditas, para começar algo novo que vem a 

público, não é novidade, nem é em vão, pois confirma o caráter científico desse veículo.  

A Revista Avanços e Olhares continua focada no objetivo principal que motivou a sua 

criação, ou seja, a divulgação da busca e da produção do conhecimento reflexivo sobre 

Educação.  

Nesta edição, temos um expressivo número de produções que atestam a eficácia do 

objetivo proposto. As reflexões geradas pelos enfoques, abordagens e relatos de pesquisas, 

investigações teóricas ou de campo, expõem o contexto educacional brasileiro que, neste 

terceiro número, ganha, em particular, um olhar especial sobre a realidade escolar da região 

do Centro-Oeste, dando-nos a conhecer as suas diversidades e adversidades. São análises de 

documentos oficiais e de arquivos escolares; são relatos de experiências de sala de aula; são 

propostas metodológicas para superação de déficits do processo de ensino-aprendizagem; são, 

enfim, as vozes dos professores e professoras que, arduamente, realizam (fazem acontecer!) a 

educação brasileira.  

O conjunto de 37 artigos que compõem esse número está organizado em 05 áreas 

temáticas: Educação, Linguagens, TICs, Saúde e Administração. Os critérios dos 

agrupamentos temáticos foram definidos pelo teor dos artigos. A área da Educação comporta 

textos que se inserem na abrangência da temática, seja sobre a Inclusão escolar ou a Educação 

Física, seja sobre o ensino de História ou de Matemática, seja acerca da EJA ou sejam as 

relações entre família/escola ou aluno/professor. Os olhares diversos compõem um panorama 

da atual realidade educativa brasileira. 

A área temática das Linguagens comporta produções cujos enfoques recaem sobre 

pesquisas e experiências de ensino-aprendizagem das línguas e da literatura abarcando, 



também, reflexões sobre o sistema de avaliação, bem como traz discussões sobre a formação 

docente e sobre a aquisição da leitura e da escrita sob a perspectiva do letramento e do 

desenho - enquanto forma de expressão. 

O uso e a exploração das TICs nos ambientes escolares vem compor os olhares 

crítico-reflexivos na área temática das Tecnologias da Informação e Comunicação. São relatos 

de experiências bem sucedidas, que atestam os avanços da aprendizagem amparada pelos 

recursos tecnológicos, tanto na aquisição da leitura e escrita quanto na Matemática e outras 

especificidades do contexto educacional. 

A área da Saúde, por sua vez, está composta por análises de dados e/ou de situações 

investigadas por pesquisadores, que circulam pela amplitude da área, com postura e olhares 

inquiridores próprios da pesquisa de Mestrado.  

Assim como na área da saúde, este número contempla, também, a divulgação de 

pesquisas realizadas na área temática da Administração. São investigações relatadas 

enquanto pesquisas de Mestrado, realizadas dentro do rigor científico e do interesse social. 

Tais artigos enriquecem o perfil da Revista, que visa à publicação de estudos, pesquisas e 

experiências, com foco especial nos projetos de Pós-Graduação stricto sensu. 

O conjunto dos artigos, que compõem esse terceiro número da Revista Avanços e 

olhares, expõe resultados de pesquisas, investigações e vivências da prática pedagógica e/ou 

de análises de aspectos e/ou elementos dos diversos ambientes escolares, sob olhares 

especiais dos autores, possibilitando, ao leitor, compartilhar avanços na forma de 

conhecimento mais aprofundado do panorama educacional brasileiro. A leitura oportuniza a 

professores e professoras, à sociedade em geral, se atualizar e retirar, das produções, 

elementos para construir a sua própria reflexão. São experiências de estudo, pesquisa e 

discussão crítico-reflexiva, de caráter sócio educativo, que estabelecem relações político-

sociais com a Educação.  

 Proveitosa leitura! 
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