
Apresentação 
 

 A revista Avanços e Olhares – IESA – tem como escopo a publicação de textos 

que viabilizem a reflexão, a conscientização e a transformação de realidades incoerentes, 

insatisfatórias, desatualizadas no chão da escola, que é o campo de cultivo e formação 

dos cidadãos do amanhã. 

 Na escola pulsa a vida em todo o seu dinamismo: da descoberta, da redescoberta, 

da surpresa, do interesse, da investigação, das correlações, da observação, enfim, da 

construção do conhecimento, do amadurecimento e da prática dos saberes. É um processo 

complexo, sim, sabemos! Todos os educadores o sabem! Todos o sentem – alunos, 

professores e gestores. 

 No entanto, essa dinâmica encontra-se em crise; há um desgaste da educação 

escolar brasileira. Os textos que compõem esta edição revelam e desvelam tal cenário em 

sua face caótica, mas não se limitam a isso! Rompendo as fronteiras do desânimo, 

moldadas pela crise do desgaste, educadores-pesquisadores foram em busca do 

conhecimento mais profundo dessa realidade, investigando, direta ou indiretamente, a 

escola, enquanto espaço do instituído pela tradição, e/ou propondo ações para reverter e 

transformar as situações postas.  Tais experiências de busca e pesquisa compõem os 

artigos e trabalhos científicos dessa edição número 5 (cinco). São olhares que convidam 

a ver o que é possível inventar para mudar, gerando e/ou promovendo os avanços na 

educação. 

  Avanços e Olhares está focada em dar visibilidade a essas produções científicas, 

que tomam a educação escolar como matéria-prima, da Educação Infantil ao Ensino 

Médio, passando pela EJA e pela formação contínua de professores, repensando a 

alfabetização e a prática pedagógica dos alfabetizadores, como também a preparação 

docente para formar o aluno PNE (Portador de Necessidades Especiais).  

 Da perspectiva da interdisciplinaridade, áreas específicas da educação não podem 

ser vistas isoladamente “em seu quadrado”. Aspectos pertinentes ao campo da EAD 

(Educação a Distância), da Educação Física ou da Matemática, por exemplo, são trazidos 

à superfície pelo desgaste e urgem por reflexões que sinalizem mecanismos dialógicos, 

críticos e que amparem o planejamento de ações para garantir o pleno direito à educação, 

desde a infância até o Ensino Superior.  



Os textos científicos fazem relatos de pesquisa, com aportes teóricos interessantes 

e atuais, colocando o foco ora nos princípios básicos gerais do processo de ensino-

aprendizagem, como a relação professor/aluno, ora elegem a formação do leitor e as 

relações com a literatura na Educação Infantil, ora tematizam a Educação Ambiental 

prescrita nos parâmetros mundiais, ora iluminam o ensino específico da Geografia, ora a 

comunicação pelos recursos tecnológicos, pautada no uso das redes sociais e suas 

consequências.  

Qualquer que seja o tema priorizado nas pesquisas, aponta a necessidade do 

compromisso com a promoção de aprendizagens mais significativas, por meio de práticas 

pedagógicas inovadoras e criativas, que instiguem o processo de diálogo e 

conscientização que pode/deve emergir da ação pedagógica na escola. A imersão do 

educador-pesquisador no contexto escolar aponta, na prática educacional, a lacuna da 

participação dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem como sujeitos ativos, 

que dialoguem sobre a sua realidade e ampliem a sua visão sobre o mundo e a sua relação 

com o outro. 

Assim, esta edição trata, também, de uma temática polêmica que contribui para o 

desgaste da educação – a formação docente. O professor tem sobrevivido em meio a uma 

crise da autoridade docente, para além da crise da educação, em geral. As pesquisas 

apontam a urgência de se repensar a formação do professor necessário/ideal na sociedade 

democrática e multicultural na qual está inserida a escola. Nesse contexto, tem sido um 

grande desafio para o professor cumprir a sua função. A conclusão a que se chega é de 

que é preciso revigorar o sentido do saber, primordialmente, junto aos próprios 

professores, dando relevância às relações entre educação e as transformações sociais, 

culturais e econômicas mediadas pela escola. 

Vemos a diversidade de temas, que prolifera positivamente no campo da 

educação, ganhar visibilidade neste veículo de comunicação acadêmica. Reiteramos que 

a Avanços e Olhares se dispõe a contribuir com a expansão do conhecimento, com a 

finalidade de alcançar a variedade de temas necessários aos educadores, tanto para 

atualização quanto para ajudar a reverter a crise da educação. 

  A leitura de um texto científico, baseado em pesquisas, certamente toca mais 

pessoas na área da educação, inquietando-as a pensar nas coisas que acontecem e podem 

ser percebidas no contexto da escola. 

Educador, pesquisador, professor: boa leitura! 

 



Barra do Garças-MT, agosto de 2020 – em época de Pandemia. 

 

Profª Drª Gilvone Furtado Miguel 

Coordenadora Editorial  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


