
Apresentação 
 

Com o espírito aberto aos novos desafios e às novas mudanças impostas pelas, igualmente 
desafiadoras, transformações inexpugnáveis, ocorridas mundialmente, apresentamos a 
sétima Edição Revista Avanços e Olhares - IESA, composta por dez (10) artigos e vinte e 
quatro (24) Trabalhos científicos decorrentes da Dissertação de Mestrado, abrangendo 
áreas temáticas diversas e importantes no atual momento. 

A educação continua no centro dos debates na realidade brasileira, sendo pauta de muitas 
discussões. O tema abarca, dentre outros, o espaço e tempo escolar, enquanto 
problemáticas a serem debatidas constantemente, devido ao seu grau de complexidade e 
a necessidade de atualização, frente ao ritmo de transformações sociais e tecnológicas.  

Nos meios acadêmicos, os resultados de pesquisas não cessaram na pandemia da Covid-
19 e têm sido divulgados por meio dos veículos científicos – como as revistas e periódicos 
– que cumprem a sua função de divulgação do conhecimento, enfocando a variedade de 
temas do contexto educacional, desde a evasão escolar, as incertezas do ensino remoto, 
as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, as contribuições de outras culturas 
no contexto brasileiro, até mesmo, a ênfase aos estudos teóricos.  

Nesta edição, a revista Avanços e Olhares – IESA – traz, em seu bojo, artigos que tratam 
dos mais variados temas da Educação, alcançando um conjunto amplo de problemáticas, 
abordagens teóricas e resultados de pesquisas que representam o alcance desse veículo, 
em interação com o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste brasileiros. Temos a satisfação 
de tornar pública a produção diversificada de pesquisadores das mais diferentes 
realidades brasileiras. 

A revista Avanços e Olhares – IESA, criada em 2016, tem se norteado, ao longo desse 
período, pelo incentivo ao debate acadêmico a respeito da educação, em sua amplitude. 
Assim, tem contribuído para a divulgação das pesquisas e, também, tem servido de 
subsídio para outras pesquisas de áreas afins.  

Pelo espaço cedido às publicações dos trabalhos científicos decorrentes de Teses ou de 
Dissertações de Mestrado, objetiva-se alargar o espaço alcançado pela produção do 
conhecimento construído pelas pesquisas que geraram teses e dissertações na área da 
educação. Pretende-se descrever esses trabalhos acadêmicos, valorizando a relevância das 
temáticas para a pesquisa no âmbito educacional no Brasil. 

Enquanto item de fundamental importância no campo educacional, a revista tem recebido 
trabalhos que procuram analisar as práticas pedagógicas realizadas pelo professor, seja 
no ensino regular ou na educação inclusiva, seja no ensino presencial ou no ensino 
remoto.  Da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e 
Superior, os textos pautam-se em pesquisas bibliográficas e de campo, realizadas nos 
mais diversos recantos escolares do cenário brasileiro. 

Pela abertura do espaço dado aos Trabalhos Decorrentes de pesquisas científicas, em nível 
de pós-graduação stricto sensu, objetiva-se compartilhar as experiências desafiadoras e 
as possibilidades de investigação da prática docente em torno das questões que 



incomodam os educadores e os motivam a inquirir a realidade, da qual participam 
ativamente no exercício da sala de aula, evidenciando as dificuldades enfrentadas no 
cotidiano escolar, bem como as iniciativas criativas em busca de soluções metodológicas. 
Busca-se, assim, aprofundar as discussões acerca das ações didáticas características da 
prática pedagógica docente.  

Objetiva-se, ainda, caracterizar as ações de educação, focando o leque das diversas 
modalidades praticadas no país. Desta forma, questionam-se as práticas pedagógicas que 
ainda estão arraigadas no ensino tradicional, aplicando esforços demasiados visando à 
formação cognitiva e desconsiderando o desenvolvimento crítico-social do aluno; 
enfocam-se criticamente as áreas específicas da educação inclusiva – deficiência auditiva, 
visual, física e/ou mental, cujas limitações levam, muitas vezes, ao bullyng e 
discriminação no espaço escolar. 

Por outro lado, são vislumbradas as pesquisas que enfocam o desenvolvimento crítico do 
aluno, em relação ao meio ambiente, à preservação do universo natural, questionando-se 
as ações individuais e coletivas no patamar das responsabilidades acerca da permanência 
e da vida humana no planeta. Tais discussões perpassam desde a Educação Infantil até o 
Ensino Superior. 

Enfim, a discussão das temáticas educacionais não pode ser despretensiosa, mas, ao 
contrário, deve ser incisiva e persistente para se conseguir o êxito de envolver a sociedade 
no trabalho educativo das novas gerações.  

As páginas dessa sétima edição da revista Avanços e Olhares – IESA se abrem aos seus 
olhos, leitor amigo!! 
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