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O livro Pesquisa(s) em Educação: múltiplos olhares é uma coletânea que reúne
21 capítulos de autores já iniciados na atividade de pesquisa, vinculados a universidades
brasileiras e/ou programas de pós-graduação, como a Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e a
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), entre outras, apresentando ao
leitor discussões importantes e pertinentes para se entender a educação na
contemporaneidade.
Para tanto, o livro está organizado em partes temáticas, que facilitam a busca do
leitor, de acordo com seus interesses e preferências, a saber: Educação Especial e
Inclusão escolar; Avaliação escolar, práticas pedagógicas e percursos docentes;
História, Sociedade e Educação e, ainda, Gênero, sexualidade e educação. Espera-se
que a leitura da coletânea contribua para uma visão mais abrangente e articulada acerca
do fenômeno educacional, bem como possibilite aos pesquisadores iniciantes o
conhecimento de temas, problemas, diversas concepções teóricas e metodologias de
pesquisa, o que enriquecerá sua formação inicial e continuada, ampliando seus
horizontes de estudo e investigação científica.
Sendo assim, os autores disponibilizam nessas páginas seus olhares e suas
trajetórias pela pesquisa em educação, desejando que os resultando apresentados
inquietem, instiguem e mobilizem o leitor para novas leituras e produções científicas,
que venham se somar às que são socializadas no livro, mediante o esforço coletivo dos
pesquisadores-autores, rumo ao avanço da educação brasileira, de uma perspectiva
histórica, democrática e inclusiva.
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