
Apresentação 
Esta edição vem a público em meio ao contexto mundial da pandemia da Covid-

19. A situação imposta à humanidade, em geral, causou, e tem causado continuamente, 
alterações em todos os aspectos da vida social, familiar e profissional.  No campo da 
educação, a nova realidade, em 2020, surpreendeu os educadores e as famílias dos 
estudantes, desde a creche até a pós-graduação. Essa surpresa trouxe uma crise de 
consciência sobre a (in)capacidade de solucionar a impossibilidade de dar continuidade 
ao processo escolar de ensino-aprendizagem, devido ao despreparo tecnológico do 
sistema educacional. 

O processo crítico-reflexivo, que jamais deveria se ausentar do contexto 
educacional, sofreu o impacto da situação de saúde pública e, após a surpresa (do “e 
agora?”), vieram as cobranças sobre a continuidade da educação escolar – pais e a 
sociedade, em geral, se agitaram, em grande parte, por não saberem como colaborar. 
Novos desafios foram impostos. E cada educador passou a fazer o melhor que pode, o 
melhor que consegue. 

Em meio a tudo isso, as produções acadêmicas continuaram, objetivando dar 
expressão às críticas aos fundamentos teóricos das políticas públicas para a educação, a 
partir das interpretações, muitas vezes, oriundas de concepções contraditórias e prolixas 
que guiam as práticas educativas nos ambientes escolares.  

Esta edição da revista Avanços e Olhares – IESA – veicula algumas dessas 
produções. Os artigos tratam de variados temas da área da Educação, relatando pesquisas 
e discutindo resultados, num amplo conjunto de problemáticas e abordagens teóricas. Pela 
ordem alfabética dos autores dos artigos, o leitor encontra, neste número, temas e 
abordagens crítico-reflexivas no campo da educação.  

Na sequência, compõem essa edição um significativo número de Trabalhos 
Científicos Decorrentes de Dissertações e Teses. Ao descrever esses trabalhos 
acadêmicos, destaca-se a relevância das temáticas para a pesquisa no âmbito educacional 
brasileiro. São investigações e análises das práticas pedagógicas realizadas por 
professores e equipe gestora das diversas realidades educacionais brasileiras, em regiões 
com contextos singulares; o foco recai, com criticidade, seja na especificidade da inclusão 
dos alunos, com transtornos distintos, no ensino regular (Educação Infantil e anos iniciais 
do Ensino Fundamental), seja na implantação da EJA ou do PROEJA nas redes 
municipais ou estaduais de ensino, as pesquisas dão conta de problemáticas na luta por 



melhorar a avaliação da educação brasileira nos instrumentos nacionais e internacionais 
que espelham o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, como a Prova Brasil. 

As pesquisas descritas nesta edição objetivam, indiretamente, apontar os desafios 
e as possibilidades da prática docente em torno de questões, tais como a responsabilidade 
compartilhada no desempenho escolar dos alunos, questões étnico-raciais e o preconceito 
na escola, a necessidade de uma formação de professores que fundamente e oriente, de 
fato, as práticas docentes, as intervenções didático-pedagógicas para a formação do leitor 
e elevação do nível de domínio da língua escrita e alfabetização; enfim, são os desafios e 
as possibilidades que se vislumbram a partir das experiências marcadas pelo empenho e 
dedicação dos pesquisadores-docentes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio, Ensino Superior e EAD e, até, da formação continuada e do 
aperfeiçoamento profissional.  

Os pesquisadores também descrevem e evidenciam, nos relatos, a realização de 
projetos de intervenção na realidade escolar, valorizando elementos e produções das 
diversas culturas que compõem o Brasil; são atividades planejadas com o envolvimento 
de alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas, urbanas e do campo, 
visando à superação de desvios e conflitos escolares para a transformação dessas 
realidades localizadas; são intervenções que se sedimentam na proposição de melhorias. 

Em relação à EJA – Educação de Jovens e Adultos – e à EAD – Educação à 
Distância, as pesquisas enfocam a formação e a prática docentes, investigam as 
compreensões dos docentes e as suas atuações como professores, acerca do processo 
ensino-aprendizagem, do ponto de vista, também, da legislação sistemática que rege tais 
categorias de oferta de educação escolar.   

Esta edição – número 6 - da revista Avanços e Olhares- IESA – sustenta a premissa 
de que a escola é o ambiente de formação integral de crianças, jovens e adultos. Ancora-
se, até mesmo, na defesa da escola enquanto espaço de reflexão crítica e formação 
profissional dos educadores. Mediante esse perfil, reitera-se que é parte da missão deste 
veículo acadêmico questionar as práticas pedagógicas que empenham esforços 
demasiados em prol da formação cognitiva do discente e que desconsideram a relevância 
do desenvolvimento afetivo-emocional e social do estudante. 
Boa leitura, caro leitor! 
Empodere-se com as contribuições dessa edição! 
 

Barra do Garças –MT, março de 2021. 
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