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Apresentação 
 

É com grande satisfação que apresentamos mais um número da revista Acesso 
Livre. O tema do dossiê desta edição é Educação. 

Podemos dizer que há no Brasil um discurso consensual a respeito da Educação. 
Todos parecem concordar que a Educação está entre o que há de mais importante na 
vida da sociedade e que é um direito fundamental que deve ser garantido a todos, sem 
exceção. 

Além disso, diante de um quadro que permanece precário em diversas regiões do 
Brasil, qualquer político que queira exercer algum papel de relevância no país, em seu 
estado ou seu município deve apresentar um plano para resolver os problemas 
educacionais em sua respectiva jurisdição. Com isso, de dois em dois anos, em debates 
e em propagandas eleitorais, somos apresentados a uma miríade de projetos para 
melhorar a Educação. 

No entanto, na maioria das vezes, o discurso do período eleitoral não condiz com 
ações concretas que lidam com a realidade cotidiana da Educação. Investimento 
insuficiente, baixa prioridade decisória, mau gerenciamento, propostas intempestivas de 
cima para baixo e falta de valorização dos profissionais são alguns dos principais 
problemas que afetam a Educação no Brasil. Como sabemos, tais problemas estão longe 
de serem resolvidos. 

Sobretudo, esse aparente consenso esconde variados modelos e propostas 
divergentes para a Educação. Pois se não existe quem diga que a Educação não é 
importante na vida de um país, o que se entende por política educacional varia 
consideravelmente. Dentre os principais embates travados neste exato momento, não 
apenas no Brasil, mas em vários países ao redor do mundo está aquele que opõe duas 
visões opostas de Educação: a Educação transformadora da realidade e a Educação 
voltada à mera formação de mão de obra. 

No Brasil, a visão da Educação apenas enquanto formadora de mão de obra tem 
uma longa história. Porém, desde, pelo menos, os anos 1990, assistimos a uma 
valorização extremada da técnica em detrimento do pensamento. Trata-se de um 
tecnicismo aplicado à Educação, como se o aprendizado fosse voltado apenas para a 
formação de indivíduos isolados, especializados, sem uma discussão sobre sua inserção 
na sociedade ou sobre as potencialidades da Educação enquanto âmbito de 
conhecimento e transformação do mundo. 
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Não há dúvidas de que a Educação é a grande oportunidade de inserção 
favorável no mercado de trabalho para a maioria das pessoas. Deve-se lutar para que 
todos tenham a mesma oportunidade e que todos possam adentrar o mercado de trabalho 
em igualdade de condições. É legítima tal perspectiva. No entanto, a Educação deve ser 
vista como mais que uma instrução técnica. Deve ser um âmbito de construção de 
sujeitos cientes de si e do mundo, ou seja, que promova o conhecimento da realidade e o 
autoconhecimento. Uma porta aberta para a transformação da realidade social e pessoal. 
Um espaço de formação de pessoas capazes de pensar por si mesmas. 

Nesse sentido, esse embate entre duas abordagens distintas da Educação se 
expressa no dia a dia dos educadores, que não raro têm de superar enormes obstáculos 
para cumprirem sua missão. Na verdade, não há uma diferença de substância entre os 
grandes debates educacionais e a realidade cotidiana dos educadores e dos educandos. O 
espaço das grandes decisões políticas e o espaço do cotidiano da Educação são partes da 
mesma realidade. Políticas definidas na cúpula governamental e nas casas legislativas 
impactam diretamente a realidade objetiva das escolas e universidades. 

Diante dessas questões, a revista Acesso Livre abriu um espaço para a discussão 
e debate sobre a Educação de uma forma ampla. Assim, esta edição contempla tópicos 
diversificados, englobando uma grande gama de questões importantes: políticas 
públicas, inclusão, abordagens pedagógicas, desafios, metodologias. A perspectiva aqui 
adotada parte do princípio de que esses tópicos são inseparáveis, pois a Educação deve 
ser vista de um ponto de vista global. 

Uma das discussões que permeiam esta edição é a relação entre uma 
determinada visão política – seja de agentes governamentais, movimentos sociais ou 
intelectuais – e princípios educacionais. Em um interessante artigo, Vanessa Gomes de 
Castro e Thiago Rodrigues Tavares analisam as políticas educacionais em diferentes 
contextos políticos e sociais no país, no artigo intitulado “O contexto político e social 
das políticas educacionais no Brasil: de 1930 a 2017”. Após esse artigo, podemos ler a 
análise de um caso específico de tal relação no artigo de Daniela Moura Rocha de Souza 
e Mércia Caroline Sousa de Oliveira, em que as autoras analisam as políticas 
educacionais na Bahia durante a ditadura civil-militar no Brasil, no artigo “’Neste luto, 
a luta começou’: as reformas para a Educação e o movimento estudantil durante a 
ditadura civil militar”. 

Seguindo nessa discussão, o artigo de Ana Carolina Reyes apresenta um caso 
significativo da relação entre propostas pedagógicas e os princípios de ação de 
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movimentos sociais. Em seu artigo “‘A arte de revolucionar’: arte e ação educativa no 
MST”, a autora analisa como a arte se insere no processo de produção e transmissão de 
saberes no interior do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). E Viviane da 
Silva Araujo nos apresenta uma interessante análise sobre o projeto de educação e 
cultura empreendido pelo intelectual mexicano José Vasconcelos Calderón, em seu 
artigo “Educação, integração nacional e cultura iberoamericana no pensamento de José 
Vasconcelos”. 

Além disso, podemos encontrar uma discussão interessante no artigo de Ana 
Paula Beltrão Silva, chamado “Uma leitura do tempo: os modelos de educação literária 
na sociedade brasileira”, em que a autora tece críticas contundentes contra o modelo 
educacional vigente, especificamente no que se refere às distorções causadas nas 
competências de leitura dos estudantes. 

Outro tópico extremamente relevante abordado nas páginas que se seguem é 
inclusão. O artigo intitulado “Educação Inclusiva ou Educação para Todos?”, de Sandra 
Paula da Silva Batistão, aborda a questão de uma perspectiva interessante. A autora se 
propõe a problematizar o próprio significado da inclusão em uma sociedade desigual 
como a nossa. Também somos apresentados a uma análise profícua sobre a importância 
da Educação para pessoas em situação de deficiência no artigo de Anakeila de Barros 
Stauffer, intitulado “A imprescindibilidade da cultura e da mediação para Educação das 
pessoas em situação de deficiência”. 

Encontramos também discussões profundas e instigantes no artigo de Maria 
Clara Pereira Santos, que critica o estado da Educação formal no nosso país e analisa 
possibilidades de solução partindo de uma perspectiva filosófica, em artigo intitulado 
“Brasil, precisamos falar de Educação”. Já o artigo de Neilton dos Reis, “Educação 
Escolar em perspectiva pós-estruturalista: lançar olhar aos binários”, trata do tema da 
construção de binários em um contexto escolar. E um artigo relevante de autoria de 
Marcus Vinicius Monteiro Peres, intitulado “Um olhar sobre o tempo: desafios 
contemporâneos para o Ensino de História”, o autor discute o próprio conceito de 
“tempo histórico”. 

Também têm espaço nesta edição as discussões sobre metodologias e estratégias 
de ensino. Dois artigos demonstram de forma interessantíssima a adoção de 
metodologias de ensino que obtiveram sucesso e que podem ser tomadas como 
inspiração para outros profissionais de Educação. O artigo “CineLoucura: uso de 
metodologias ativas com acadêmicos de Medicina para o debate de conceitos básicos e 
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percepções em Saúde Mental”, de Cely Carolyne Pontes Morcef, Thaíza Mello 
Malheiros e Sandra Pereira Impagliazzo, que apresenta uma experiência interessante de 
abordagem da questão da Saúde Mental entre estudantes de Medicina, e o artigo de 
Cíntia Moralles Camillo, que apresenta um exemplo de sucesso da utilização do 
software Excel no ensino de matemática para estudantes de nível fundamental, em 
artigo intitulado “O uso do Software Excel no ensino da Matemática”. 

Também em relação às estratégias e/ou modalidades de educação, podemos ler a 
importante contribuição de Roberta Macêdo Marques Gouveia em seu artigo “Análises 
e perspectivas da Educação a Distância no Ensino Superior Brasileiro”, em que a autora 
apresenta um panorama da Educação a Distância no Brasil, assim como o potencial para 
o seu desenvolvimento. 

Este número também apresenta uma resenha do livro intitulado “Una Mirada a la 
Escuela Chilena: Entre la lógica y la paradoja”, da escritora María Isabel Orellana 
Rivera. A resenha, escrita por Gabriel Arturo Farías Rojas e Manuel Santibáñez 
Zamorano, tem como título “Education and teaching, the role of women and the 
Republic of Chile”. 

Esperamos que a presente edição, composta de artigos de altíssima qualidade, 
possa contribuir para a ampliação de um debate qualificado sobre a Educação no Brasil. 

Boa leitura a todos! 
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