
Comunicar e descortinar visões e perspectivas críticas são objetivos que se alcança ao 
lançar ao público mais uma edição da revista acadêmica do IESA – Avanços e Olhares – que 
chega ao número 4.

Nesta edição, vemos temas que se emaranham no contexto da educação. São temas que 
pertencem ao mundo da educação, seja por meio das políticas públicas que contemplam a EJA 
– Educação de Jovens e Adultos, seja pela abordagem das dificuldades de se realizar, na prática 
escolar, a inclusão dos diferentes, sejam as características e marcas específicas da educação em 
comunidades como os quilombolas, sejam práticas educativas que acontecem fora dos muros 
da escola. São tantos pontos e outras tantas pontas que nos ajudam a perceber a abrangência da 
educação.

Em tempos de globalização, nichos não devem ter fechadura nem ferradura! Limites são 
removidos e revirados todos os dias! Portanto, os temas emaranhados no campo da educação 
têm seus fios trançados com as desigualdades sociais, com as leituras de poemas e de poetas, 
com o famigerado planejamento pedagógico, dentre outros.

A educação se faz em todos os dias da vida de um cidadão. Em todas as circunstâncias e 
situações estamos aprendendo. Da mesma forma, o educador também se forma continuamente 
em todas as situações. Na relação com o aluno, com os pais ou com os coordenadores, vemos 
surgir, dos professores, olhares interessantes e investigativos sobre o seu campo de atuação: 
Matemática, Literatura, inclusão, EJA, alfabetização ou outro.

Os artigos que compõem esta edição lançam luz sobre a inteligência educacional, 
perscrutando temas e assuntos, trazendo experiências e interesses diversos na área ou em 
áreas correlatas. As abordagens teóricas, as discussões críticas, as sugestões delineadas estão 
tratadas em linguagens apropriadas e perspectivas inovadoras. As contribuições certamente vão 
germinar novas ideias e iniciativas no campo das práticas pedagógicas, do processo de ensino e 
aprendizagem, na formação docente contínua. São 14 (quatorze) artigos descortinando visões.

Por outro lado, a pesquisa está valorizada no contexto nacional. Os cursos de pós 
graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado – incentivam e cobram a pesquisa. Assim, 
novos pesquisadores caminham, com seus orientadores, a passos largos e seguros pelos campos 
educacionais em busca de maior conhecimento, estabelecendo expectativas de intervenção e 
transformação da realidade. 

Apresentação



A pesquisa é um procedimento importante para o conhecimento das realidades 
educacionais em seus nichos. Os educadores que pertencem às comunidades escolares devem 
se comprometer com a investigação do seu cotidiano, nas condições reais e concretas em que 
atuam, visando a colaborar com as transformações pedagógicas necessárias ao processo de 
educação no mundo globalizado.

Na composição desta edição, anunciamos a publicação de 12 (doze) trabalhos 
científicos decorrentes das pesquisas realizadas, por mestres e doutores, para a obtenção de 
seus títulos. Estes trabalhos são resumos das pesquisas que geraram dissertações ou teses. Há 
uma diversidade de pesquisas sendo divulgadas nessa edição. Os temas e enfoques variam e 
enriquecem o universo da educação e dos educadores. 

A leitura desse material deve estimular e despertar o interesse por outras pesquisas, 
conscientizando o educador de seu papel como agente transformador.

A equipe editorial da revista Avanços e Olhares lhe entrega, leitor, esta edição com a 
certeza de que a leitura dos artigos e trabalhos colabora com a sua formação.

Boa leitura!
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