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Resumo da chamada: 

Ao longo do tempo a História enquanto campo de pesquisa e ensino passou             

por inúmeras mudanças, algo que possibilitou não apenas o surgimento de           

novas problemáticas, como também de novas respostas para as perguntas que           
foram surgindo. Com o avanço dos debates e das diferentes escolas           

historiográficas como a francesa, a italiana, a alemã, a inglesa etc que            
trouxeram novas perspectivas e contribuições para se pensar a História e seus            

objetivos. Longe de se fechar em uma verdade, a historiografia passou a lidar             

com distintas possibilidades de pesquisa, ao passo que lidando com novos           
desafios. Assim, novas categorias de análise passaram a ser alvo de pesquisas            

e problematizações, como as relações de Gênero, Sexualidades, Raça,         
Trabalho etc., contribuindo significativamente para o avanço do campo da          

historiografia em suas diferentes frentes de atuação. Nesse contexto, o ensino           

de História também passou e vem passando por muitas mudanças, as quais            
permitiram reflexões acerca dos próprios conceitos de ensino, perpassando os          

de conhecimento e consciência histórica. Além disso, os próprios objetos de           
estudo tais como os livros didáticos, o uso da tecnologia em sala de aula dentre               

outros passaram a ser observados e discutidos de diferentes maneiras. Da           

mesma forma como o olhar acerca da formação docente e os desafios do             
ensino na prática cotidiana passou a ter diferentes análises, levando em           

consideração não apenas o ser humano, professor, mas os problemas sociais           
que o circundam e que impactam diretamente em sua ação. Dessa forma, a             

presente obra busca a partir do campo amplo da historiografia e do ensino de              

História receber textos que dialoguem e reflitam de alguma forma com as            



 
diferentes metodologias e pesquisas em História, bem como do ensino de           

História desde sua prática em sala de aula à discussões conceituais. Para isso,             

não necessariamente os três aspectos precisem estar dialogando, mas que          
permitam ao público leitor compreender a diversidade de possibilidades que          

permeiam com a História. 
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos:05 de março à 15 de julho 
● Publicação: Agosto (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) 
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- 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 e-mail para qual Edital de e-book seu texto está            
sendo submetido.  

- O texto deve ter entre 10 e 15 páginas; 

- Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais de              
congressos, simpósios ou seminários; 

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

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

- 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. 

- A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total            
responsabilidade dos autores ao submeterem; 
- 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 considerará o autor desistente da           
publicação. 

- Direitos Autorais: O Livro digital/eBook 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:     
Atribuição-NãoComercialSemDerivações 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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- 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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