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Tema: Discurso, educação e pandemia: reflexões acerca dos discursos 
sobre a escola em tempos de ensino remoto 
 
 
Resumo da proposta: 
Esta proposta tem como objetivo promover uma reflexão acerca dos discursos 
que circularam e que ainda circulam na mídia e nos grupos integrantes da 
esfera escolar sobre a educação em tempos de ensino remoto. É de 
conhecimento de todos que a pandemia provocada pelo novo coronavírus, 
instaurada em meados de março de 2020, modificou não apenas o trabalho 
dos profissionais da educação, mas de todos aqueles que compõe a camada 
social. Cada um, em seu contexto, reinventando-se de maneira célere. Os 
efeitos da pandemia reverberam na educação, o modo como é falado ou 
silenciado o trabalho do professor em sistema de home office produz efeitos de 
sentido na sociedade, em sua maioria, negativamente. Devemos ainda lançar 
olhar analítico sobre os discursos proferidos por estudantes acerca das 
atividades remotas trabalhadas por professores, assim como os discursos 
sobre a sua efetiva aprendizagem. A partir disso, interessa-nos, receber textos 
que investiguem e refletem como esses discursos reverberam no corpo social e 
como se dão seus mecanismos de funcionamento na sociedade bem como sua 
recorrência. Esperamos, pois, receber propostas que versem sobre esse 
assunto, tão atual, e sua presença em diferentes campos de saber. 
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Informação: O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência 
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: Até 20  de Janeiro de 2021 
● Publicação: Janeiro/2022 (Prazo provável, podendo ser ajustado) 

 

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

 

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor) 

• Capítulo com 2 autores – R$ 125,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 3 autores – R$ 100,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 4 ou 5 autores – R$ 90 (valor por autor) 

• Capítulo com 6 autores ou mais – R$80,00 (valor por autor) 

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o 

envio do comunicado de aceite. 

SUBMISSÕES E REGRAS 

 

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir: 

Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com escrito 

no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”. 

Importante: Indique no corpo do e-mail para qual Edital de e-book seu texto 

está sendo submetido. 

1. O texto deve ter entre 09 e 15 páginas, incluindo figuras, tabelas, 

referências, entre outros elementos; 

2. Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em 

anais de congressos, simpósios ou seminários; Neste caso, deverá ser 

colocado em nota de rodapé em qual evento o artigo foi apresentado. 

3. Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês; 

4. A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para 

publicação. 



 
5. Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá 

sugerir ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema 

compatível. 

6. A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total 

responsabilidade dos autores ao submeterem o capítulo; 

7. Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do 

pagamento da taxa de publicação. O pagamento deverá ser realizado 

em até 05 dias do comunicado do aceite. O não cumprimento dessa 

regra será considerado como desistência da publicação. 

8. Direitos Autorais: O Livro digital/e-Book oferecerá acesso livre imediato 

ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar 

gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização do conhecimento. A Licença utilizada será: 

AtribuiçãoNãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC 

(CC BY-NC-ND). Os termos desta licença estão disponíveis em: 

<https://creativecommons.org/licenses/>. 

Demais dúvidas:contato@arcoeditores.com 

- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no 

site da editora. No link: https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-

branco 
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