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EMENTA: 

No dia 27 de setembro de 2021, comemora-se 150 anos que foi decretada a 

“Lei do Ventre Livre no Brasil”. Tornando livres, a partir dessa data, os filhos 

nascidos de escravas negras, pois até tal data as crianças geradas e paridas de 

ventres negros já nasciam condicionadas à escravidão, sendo apresentadas à labuta 

desde sua primeira infância e sofrendo castigos e discriminações similares aos que 

eram atribuídos a seus pais.  

Pretende-se com este livro “ESCRAVIDÃO E RACISMO: 150 ANOS DA LEI DO 

VENTRE LIVRE”, reunir trabalhos de pesquisadores interessados em discutir as 

representações e reflexos da criança negra escrava na Literatura, na Cultura, nas 

Artes, na História e na Sociedade de modo geral, no contexto antes e depois do 

decreto da Lei do Ventre Livre no Brasil, em 1871.  
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Sendo assim, aceitaremos propostas de artigos que sejam voltados para esses temas: 

- A Lei do Ventre Livre, aspectos históricos; 

- A Lei do Ventre Livre, aspectos jurídicos; 

- A criança negra escava na História;  

- A criança negra escrava na Sociedade em Geral; 

- Sobre castigos, torturas e mortes de crianças escravas; 

- Análises de documentos históricos sobre crianças escravas (manuscritos, cartas, 

relatórios, fotografias, etc.);  

- A criança negra escravizada na Literatura, nas Artes e na Cultura em geral; 

- Escravidão e racismo representados na Literatura, na Cultura, e nas Artes, em 

geral; 

- A identidade do negro na Literatura, na Cultura e nas Artes em geral; 

- O Ensino nos séculos XIX, em especial voltado para as crianças negras; 

- Escravidão e racismo; 

- Reflexões sobre o antes e o depois da “Lei do Ventre Livre”; 

- Estudos de casos sobre o racismo na escola, na mídia, na sociedade em geral; 

- A escravidão e racismo nos dias atuais; 

- Análises de discursos com a propagação de ideias racistas; 

- Propostas pedagógicas voltadas a combater o racismo; 

- Políticas Públicas voltadas para a inclusão social de crianças negras; 

- Entrevistas com poetas, escritores, artistas negros com perguntas voltadas para o 

tema “escravidão e racismo”; 

- Com homenagem especial à Cruz e Sousa (160 anos de seu nascimento) e Castro 

Alves (150 anos de sua morte) 

 

 

 

 

 



 

 

ALGUMAS OBRAS LITERÁRIAS COM A IMAGEM DA CRIANÇA ESCRAVIZADA: 

- A criança, A mãe do cativeiro, Mater dolorosa (1865), Canção do Africano, 

Tragédia do Lar, Os Escravos (1883), de Castro Alves; 

- As Vítimas-Algozes: quadros da escravidão, de Joaquim Manoel de Macedo, 

publicada em 1869; 

- “Uma história de quilombas”, em Lendas e Romances (1871), de Bernardo 

Guimarães; 

- O tronco do Ipê (1871), de José de Alencar; 

- Mariana (1871), Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e Memorial de Aires 

(1908), de Machado de Assis; 

- Fantina (cenes da escravidão) (1881), de Duarte Badaró; 

- A escrava (1887), de Maria Firmina dos Reis; 

- A Negrinha (1920), de Monteiro Lobato; 

- Úrsula (1859), de Maria Firmino Reis; 

- A lenda “Negrinho do Pastoreio” (vários autores e várias manifestações artísticas: 

arquitetura, teatro, cinema, música, literatura, etc.); 

- Publicações da Revista da Sociedade do Partenon Literário.  

Entre outras obras e autores do vasto repertório da literatura estrangeira e 

brasileira.... 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:  

Os livros Impresso e E-Book terão ISBN, E-ISBN, DOI, Conselho Editorial, Ficha 

Catalográfica, Código de barras, Índice Remissivo, com miolo (pólen soft 80g, 1x1 p 

& b, imagens em escala de cinza, capa (supremo 250g colorida), com orelhas, 

laminação fosca ". 

 

 

 

 

 



 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

- Os capítulos para o livro deverão estar nos limites de até 15 páginas, em formato 

de Word (doc), na fonte Times New Roman, margens superior e esquerda 3, e inferior 

e direita 2, espaço entre linhas de 1,5, tabulação de parágrafos 1,25. Caso 

ultrapasse essa extensão, será acrescentado o valor de R$20,00 por páginas. 

- O título deve estar em caixa alta, centralizado, e em negrito, fonte Times New 

Roman, tamanho 12. 

- Não há necessidade de resumo ou abstract. 

- As citações até 3 linhas devem ser incluídas no corpo do texto, entre aspas, 

finalizado com (AUTOR, ANO, p. XX). 

- As citações com mais de três linhas, devem estar separadas do texto com recuo de 

4 cm à esquerda, na fonte tamanho 11, e finalizado com a referência (AUTOR, ANO, 

p. XX). 

- Caso haja imagens e tabelas, elas devem ter a legenda explicativa acima, e a fonte 

abaixo, conforme as normas da ABNT (NBR 6023).  

- Nas referências finais, destacar todos os títulos das obras em negrito e não itálico, 

conforme as normas da ABNT (NBR 6023).  

- Caso o texto já tenha sido publicado em periódicos ou Anais, deve ser informado 

em nota de fim de página. Ex: “O texto foi apresentado e publicado no Anais do 

Congresso em Letras, ano 2012; ou “O texto foi publicado incialmente na Revista 

Letras, vol.01, p.X”. 

- O autor é responsável pela autoria de seu texto. É vedado plágio.  

- O autor é responsável pelo conteúdo do texto, bem como pela revisão gramatical. 

- Os textos submetidos, uma vez aprovados, deve ser autorizado para a publicação 

em livro. 

- O pagamento será feito em parcela única, por meio de depósito a ser informado por 

e-mail.  

- É possível submeter até 03 textos como autor, e 02 como co-autor. 

 

 

 

 



 

 

INVESTIMENTO 

- Taxa de publicação por capítulo no valor de R$180,00 (independentemente da 

quantidade de autores). Para cada texto submetido, será disponibilizado 

gratuitamente um exemplar. Podendo o(s) autores adquirir mais exemplares à parte.  

 

PRAZO DE SUBMISSÃO: ATÉ 15 de AGOSTO DE 2021 (ÚLTIMA 

PRORROGAÇÃO). 

PRAZO DE PUBLICAÇÃO: SETEMBRO DE 2021. 

 

Os artigos devem ser submetidos para: profa.ellen.oliveira@live.com  
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