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Educação e transformação da sociedade no século XXI.
Evolução, tendências, desenvolvimento curricular e novas
formas de aprendizagem

Call for Papers I – Dialogia
Número 41 (maio-agosto, 2022). Gênero e sexualidade na Educação
Escolar.
A publicação do número 41 da Revista Dialogia, propõe o Dossiê “Gênero e
sexualidade na Educação Escolar”, diante da perplexidade autoritária e conservadora
que vivemos nos dias atuais, em que direitos básicos de cidadania têm sido rechaçados
sob várias perspetivas, discutir questões relativas ao gênero e à sexualidade nas
diferentes etapas da Educação Escolar nunca é demais. Vale reiterar que, graças ao
avanço do pensamento e da prática humanista ao longo da História, todos os seres
humanos têm o direito de serem respeitados e acolhidos, em sua diversidade e
escolhas. O processo civilizatório nos ensina que, para evitar a barbárie, não podemos
mais tolerar atitudes e pronunciamentos racistas, homofóbicos e de qualquer outra
natureza, os quais, ferindo a dignidade humana, atingem diretamente a vida e a
autoestima de nossas crianças, jovens e adultos, ou seja, da toda a sociedade. Com
vistas a problematizar esse quadro, buscando, ao mesmo tempo, alternativas para o
fortalecimento da democracia e da emancipação humana, solicitamos às
pesquisadoras e pesquisadores nacionais e internacionais, relatos de pesquisas e de
experiências que denunciem essa problemática, mas que, sobretudo, anunciem
soluções para que a mesma seja enfrentada e superada no contexto escolar.
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Editores:
• Adriana Aparecida de Lima Terçariol (PROGEPE/PPGE -UNINOVE)
• Lígia de Carvalho Abões Vercelli (PROGEPE/UNINOVE

O prazo para a recepção de artigos para esta edição especial é 30 de Junho de 2022,
sujeito à aceitação da proposta pela Conferência da EA 2022, até 15 de Maio de 2022,
na secção de submissões do website da EAConference. O número será publicado em
Setembro de 2022.

Call for Papers II - Dialogia
Número 42 (setembro-dezembro 2022). Paulo Freire e seu legado para a
educação de crianças, jovens e adultos
A publicação do número 42 da Revista Dialogia, apresenta o Dossiê "Paulo Freire e seu
legado para a educação de crianças, jovens e adultos”. Tendo em vista o percurso das
homenagens ao Centenário do Patrono da Educação Brasileira, que encerrará esse
ciclo de atividades no Brasil e no mundo, em 2022, e, sobretudo, pela atualidade
epistemológica e filosófica do intelectual brasileiro, o corpo editorial deste periódico
passa a receber artigos científicos resultantes de estudos, relatos de pesquisas e de
experiências educacionais que analisam tanto a contribuição teórica do educador,
quanto fenômenos da realidade educacional à luz dos aportes freirianos. Para além
dos achados científicos, com esta proposta, explicitamos nossa convicção de que ler e
reler Paulo Freire, sob diferentes perspetivas, é manter a esperança da possibilidade
de realização de uma educação crítica, libertadora, e, por isso mesmo,
verdadeiramente justa e emancipatória.
Editores:
• Adriana Aparecida de Lima Terçariol (PROGEPE/PPGE -UNINOVE)
• Lígia de Carvalho Abões Vercelli (PROGEPE/UNINOVE

O prazo para a recepção de artigos para esta edição especial é 30 de outubro de 2022,
sujeito à aceitação da proposta pela Conferência da EA 2022, até 15 de Maio de 2022,
na secção de submissões do website da EAConference. O número será publicado em
Novembro de 2022.
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Dialogia é uma publicação científica, de fluxo contínuo, do Programa de Mestrado em
Gestão e Práticas Educativas (PROGEPE) da Universidade Nove de Julho. Visa discutir e
divulgar questões relacionadas com as práticas educativas e o pensamento
pedagógico, especialmente as resultantes da investigação realizada no campo dos
programas de pós-graduação stricto sensu, nacionais e estrangeiros. A revista publica
textos que incluem contribuições teóricas e metodológicas para o campo da educação,
sob a forma de dossiês temáticos, artigos originais, relatórios de investigação, ensaios
e revisões críticas. Destina-se principalmente a professores, investigadores, estudantes
e a todos os membros do público que, direta ou indiretamente, tenham interesse em
questões educacionais.
Todos os manuscritos propostos devem seguir adequadamente os critérios e
orientações
para
a
submissão
à
revista
Dialogia:
https://periodicos.uninove.br/dialogia/about/submissions#authorGuidelines
Formato de texto: ABNT e Directrizes de Publicação da Dialogia - ver Directrizes para
Autores.
Serão aceites textos de até 3 autores. Os textos devem ser originais e contribuir para
qualquer área do conhecimento.
Os manuscritos podem ser submetidos em cinco línguas oficiais: inglês, espanhol,
francês, italiano e português.
Submissão de Propostas/Abstracts à EA Conference 2022
www.cseconference.es
Uma vez aceites as submissões à Conferência EA 2022, os artigos, ensaios, relatórios
de investigação e resenhas devem ser submetidos através do sítio web da revista:
https://periodicos.uninove.br/dialogia/login.
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