Chamada 1/ 2020: Ensaios Education Review/ Resenhas Educativas

A ANPED torna pública esta Chamada para Ensaios sobre livros no escopo da
Education Review/ Resenhas Educativas.
A revista Education Review/Resenhas Educativas convida autores a submeterem
ensaios de revisão e crítica sobre livros que sejam importantes para a compreensão das
relações entre educação e democracia.
Os desafios que a sociedade brasileira enfrenta, especialmente neste ano de 2020,
chamam à reflexão sobre os sentidos que a democracia assume em face de inclusão social,
direito à vida digna e possibilidades da escola contribuir para o pleno desenvolvimento
humano em todas as suas dimensões. A bibliografia da área da educação é ampla e
certamente conta com pensadores clássicos e contemporâneos que podem ajudar a pensar
sobre o que já sabemos e o que pretendemos de nossa sociedade. Dar relevo ao pensamento e
a experiências de democratização da/na educação é uma das formas de resistência e de
promover a invenção de um futuro com justiça social e equidade.
Neste sentido, a presente Chamada busca ensaios que valorizem alguns ou os
múltiplos aspectos em que a relação entre educação e democracia tem sido abordada em
obras que alcançaram repercussão na produção acadêmica do campo da educação no Brasil.
Os ensaios devem ter como foco um autor e uma ou mais de suas obras. O texto,
contendo no mínimo 5.000 palavras, deve ser apresentado em língua portuguesa e poderá, a
critério da Comissão Editorial, ser publicado também em língua inglesa, com o fito de
ampliar a divulgação da bibliografia brasileira no cenário internacional. Neste caso, o(s)
autor(es) dos ensaios aprovados deverão oferecer versão compatível.
Cronograma:
Prazo de submissão de propostas: resumo com cerca de 600 palavras - 15 de novembro.
Avaliação das propostas: até 15 de dezembro
Prazo de submissão dos ensaios completos: 01 de março.
Prazo de avaliação dos ensaios completos: até 10 de maio
Publicação dos ensaios: ano de 2021
Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail da revista: resenhaseducativas@anped.org.br

