Chamada para publicação
Tema: “Diálogos com Freire"
Organizadoras:
Profa. Dra. Deuzimar Serra (UEMA)
Profa. Me. Heloísa Varão (UEMA)
O educador Paulo Freire, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, declarado em 2012
pela Lei nº 12.612 o Patrono da Educação brasileira, com enorme reconhecimento
internacional, faria, em 2021, 100 anos. Muitas atividades e escritos em sua homenagem têm
sido organizados, como uma forma de homenagear e dar o devido mérito a todo o legado
deixado por esse grande educador e pesquisador brasileiro. Nessa perspectiva, surgiu o
projeto “Círculos de Cultura, diálogos com Freire”, com o objetivo de refletir sobre a
importância da contemporaneidade de Paulo Freire e suas contribuições para a educação, o
ensino, pesquisa e extensão vinculadas à realidade, apontando o movimento dialético e crítico
entre saberes e experiências para a transformação social, cultural e educacional, para
esperançar e resistir em tempos de crises e incertezas. Nesse contexto a Eduema, em parceria
com o referido projeto, abre chamada para submissão de produções textuais no formato de
cartas à Freire, resenhas, resumo expandido, relatos de experiências sobre as obras e temas
dialogados durante o "Círculo de cultura", envolvendo temáticas atuais, relacionadas à
pedagogia freireana. A iniciativa pretende materializar a forte presença de Paulo Freire em
projetos comunitários, executados por professores, estudantes e agentes sociais que
encontram nos pressupostos freireanos motivação e esperança para transformarem a
realidade em que atuam. Vale ressaltar, que tal iniciativa, entende a ampliação da prática
dialógica como exercício básico para a estruturação do conhecimento compartilhado, sendo a
“Práxis na qual a ação e reflexão, solidárias, se iluminam constante e mutuamente. Na qual a
prática, implicando a teoria da qual não se separa, implica também uma postura de quem
busca o saber, e não de quem passivamente o recebe.” (FREIRE, 2011, p. 110).
Normas dos textos:
1) FORMATAÇÃO: A formatação dos arquivos deverá seguir as normas abaixo:
• Tamanho A4
• Margem: superior com 3,0 cm, inferior com 2,0 cm, esquerda com 3,0 cm, e direita com 2,0 cm;
• Fonte: Times New Roman, tamanho 12 cm ;
• Espaçamento entre linhas: 1,5;
• Alinhamento: justificado;
. Título: centralizado, escrito com fonte maiúsculas, em negrito;
. Identificação do (s) autores (as) centralizado, logo abaixo do título;
. Enviar texto em arquivo pdf
A revisão textual é de inteira responsabilidade dos autores.
No máximo 2 submissões por autor.
Os relatos de experiências poderão ter até 3 autores.
As resenhas e cartas no máximo 2 autores.
A submissão estará aberta entre os dias 16/08/2021 a 03/09/2021.
Os textos selecionados farão parte do e-book (Volume 1), cuja publicação está prevista para o final de
dezembro de 2021.
As inscrições deverão ser feitas por meio de link de forms disponíveis no portal da Eduema e na
biografia do Instagram da Eduema - @eduema.uema
“Se a educação sozinha não transforma a sociedade,
sem ela tampouco a sociedade muda.”

