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Resumo da chamada: 

A discussão da temática étnico-racial na educação se faz necessária para a superação do 

racismo e a construção de uma sociedade mais justa e que valorize a diversidade. 

Dezenove anos após a promulgação da Lei 10.639/03 e quatorze da Lei 11645/08, há um 

acúmulo de pesquisas, publicações e práticas docentes acerca de ensino de história e culturas 

africanas, afro-brasileiras e indígenas preocupadas com a reeducação das relações étnico-

raciais. A descolonização do currículo é um desafio colocado por esses marcos legais e por 

movimentos sociais que buscam elevar grupos historicamente subalternizados, implicando 

em romper com matrizes epistêmicas ancoradas em referências eurocêntricas e na 

concepção de sujeito universal. Nesse sentido, esta proposta de coletânea tem como objetivo 

congregar artigos de diferente natureza, como ensaios, relatos de experiência, revisões 

bibliográficas, que auxiliem a desconstrução dos discursos hegemônicos e que desenvolvem 

saberes emancipatórios no âmbito do antirracismo e também na sensibilidade analítica em 

relação às questões envolvendo gênero buscando, dessa forma, interseccionalidades valiosas 

para a coletânea. Temos interesse nas seguintes abordagens: descolonização curricular e 

práticas transgressoras em diferentes espaços educativos; narrativas, metodologias e 

epistemologias contra-hegemônicas sobre as populações negras e indígenas; patrimônio 

cultural, história pública e ensino de história; materiais didáticos, cidadania digital, 

linguagens, representações e tecnologias para o ensino de história; avaliação do alcance das 

Leis em diferentes comunidades, instituições educativas e espaços de produção e circulação 

de conhecimento. 
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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/>. 
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