
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULOS PARA A 5ª Coletânea do 

Grupo de Estudo e Pesquisa Panecástica 

 

Atualmente, no Brasil, vivemos um momento político e social bastante delicado, 

no qual observamos um avanço voraz de pautas conservadoras que ameaçam 

enormemente a Educação em seus vários aspectos. Diante desse cenário desanimador, 

entendemos que uma das possíveis ações de resistência se dê pelo viés da pesquisa, e é a 

partir dessa motivação que propomos a 5ª Coletânea do Grupo de Estudo e Pesquisa 

Panecástica. O tema direcionador desse compêndio é a obra “Paulo Freire mais do que 

nunca”, de Walter Kohan (2019), a qual foi estudada e discutida pelos membros do grupo 

ao longo do ano de 2019. Desse modo, fazemos a chamada para o envio de textos que 

dialoguem com o tema proposto e que contemplem as questões discutidas por Kohan 

(2019).  

Com efeito, não poderíamos concluir esta chamada sem fazer referência a Paulo 

Freire, quando em seu livro Educação e Mudança (1979) comenta que utopia “não é o 

idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura 

desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante” (FREIRE, 1979, p. 27). Por essa 

razão, a coletânea terá como objetivo reforçar a ideia de que a educação se faz pelo 

encontro de sujeitos que buscam a “significação dos significados” (FREIRE, 1983, p.69) 

reconhecendo que a utopia é também um compromisso histórico e social dos/as 

educadores/as no Brasil. 

Organizadoras:  

Profa. Dra. Dayanna Pereira dos Santos e 

Profa. Dra. Maria Carolina Terra Heberlein.  

 

Prazo para submissão: 07 de maio de 2021. 

Enviar os capítulos para avaliação para: orglivropanecastica@gmail.com 

Número de páginas: entre 12 e 15. 

Margem: 3 cm (esquerda e superior); 2 cm (direita e inferior). 

Espaçamento: 1,5. 

Título: Fonte Times 12, em caixa alta, negrito e centralizado. 
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Espaço 

Autores: Fonte Times 12, itálico e à direita. 

Espaço 

Instituição: Fonte Times 12, justificado. 

Espaço  

Apresentação: Breve resumo do capítulo para situar o leitor (com no máximo 150 

palavras). 

Subtítulos: Fonte Times 12, negrito. 

Texto: Fonte Times 12. 

Citação direta (até três linhas): Fonte Times 12 entre aspas (não colocar em itálico) no 

corpo do texto. 

Citação direta (acima de três linhas): Fonte Times 10, recuado 4 cm, espaço simples 

(12 pt antes e 12 pt depois). 

Referências: 

ABNT com utilização de itálico para marcação (de título, periódico etc.). 

Espaçamento simples com (6 pt depois) e alinhado à esquerda. 

 

IMPORTANTE: Esta publicação será realizada por uma editora particular e, 

portanto, envolve custos. O valor aproximado será de 400,00 reais por cada capítulo. 

Saberemos a quantia exata a ser paga somente após a organização e entrega do 

material. A data de pagamento será avisada posteriormente, quando recebermos 

essa informação da editora responsável. 

 

 


