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Resumo da chamada: 

Para compreender as praxes de um território é preciso entender como           

os conjuntos de programas, ações e decisões tomadas por governantes,          

empresários, ativistas e movimentos sociais, os quais influenciam diretamente         
no entendimento das dinâmicas econômicas, sociais e culturais. No contexto          

das práticas sociais emergem cotidianamente incertezas e instabilidades, em         
vista disso, a educação coloca-se em movimento, do formal para o não-formal,            

do presencial para o EAD, do tradicional para o ativo, do campo para o popular,               

do local para o global. Essas relações não se dão de maneira simétrica e              
ritmada, expondo as desigualdades nas relações sociais.  

Como solução para o equilíbrio dessas relações, os governos podem          
lançar mão de políticas públicas nas esferas nacional, estadual e municipal,           

com ou sem participação direta de entes públicos ou privados. Essas políticas            

visam assegurar determinados direitos de cidadania para os diferentes grupos          
sociais. Em outro sentido, a política também é um processo de decisão em que              

há naturalmente conflitos de interesses.  
Na base desses conflitos estão os movimentos sociais, os quais          

realizam ações coletivas das mais variadas áreas da vida (educação, saúde,           

cultura, comunicação, arte, convívio social, bem estar etc.). Esses movimentos          
estruturam o processo reivindicatório a partir da fragilidade social, cujo          

consequência é o aumento dos índices de exclusão social. Desta forma, as            



 
práticas coletivas de luta buscam agir para transformar a realidade social, mas            

também demandam do poder público procedimentos diante de suas omissões          

e ausências.  
A visibilidade dos movimentos sociais depende do sucesso de suas          

estratégias de ensino e de comunicação. Muitas vezes essas estratégias se           
materializam nas práticas educacionais escolares, as quais buscam apresenta         

aos educandos uma compreensão crítica do contexto social, principalmente         

quando envolvem o sentimento de pertencimento a um lugar, a uma           
comunidade e visam estimular o apreço e o apego pelas dinâmicas sociais            

locais, assim como a valorização dos saberes e fazeres impressos na           
paisagem.  

Neste sentido, o e-book “Educação em Movimentos: Territórios,        

Sociabilidades e Comunicação” tem por objetivo reunir discussões oriundas de          
pesquisas e experiências educativas e comunicativas dentro e fora dos          

movimentos sociais, que tenham uma relação ativa com a ampliação da           
participação dos cidadãos. Será privilegiada a pluralidade de propostas         

conceituais, analíticas e metodológicas nas mais diversas áreas das ciências          

humanas. 
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: 01 de fevereiro à 10 de junho 
● Publicação: Junho (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: 

http://lattes.cnpq.br/8256652128953305
mailto:mirielifontoura@yahoo.com.br


 
- 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/>. 

 

 

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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