Editorial
A Revista Conhecimento & Diversidade é a mais importante
publicação open access do Centro Universitário La Salle do Rio de
Janeiro – UNILASALLE-RJ. Conhecida também por sua sigla, RCD, a
revista recebe regularmente em fluxo contínuo artigos das mais diversas
áreas de conhecimento com pesquisas, aplicações e debates caros
sobretudo às áreas de educação, ensino e interdisciplinar.
A RCD encontra-se atualmente indexada em mais de 10 bases
nacionais e internacionais, dentre elas: Web of Science, REDIB,
LatIndex, Ebsco, DOAJ, Dialnet, Sumários, Trove, Journal Tocs,
CiteFactor, Google Scholar, para recordar as mais importantes. A
qualidade dos artigos publicados demonstra o compromisso da
UNILASALLE-RJ com a pesquisa acadêmica.
Na 33ª edição da revista apresentamos contribuições de
pesquisadores nacionais e internacionais nas áreas de Educação,
Psicologia, Sociologia, Direito e Teologia. Importa salientar também a
diversidade de origens dos autores, de instituições públicas e privadas,
de programas de mestrado e doutorado e institutos de pesquisa, bem
como trabalhos que resultam de grupos de pesquisas certificados no
CNPq. Ademais, o rigor metodológico e o teórico, assim como a
pluralidade de técnicas de pesquisa e perspectivas abordadas é marca
distintiva da Revista Conhecimento e Diversidade.
Salienta-se também a atualidade, inovação e relevância dos
artigos desta edição com diversidade de temas que vão de gamificação
no ensino infantil ao papel dos Institutos Federais no processo de
expansão do ensino superior no Brasil, e, ainda, acesso à Justiça em
tempos de pandemia.
Por fim, reafirmando nosso compromisso com a educação,
proteção e garantia dos direitos humanos, publicamos neste número da
RCD pesquisas importantes no conhecimento e combate ao racismo e à
violência de gênero no país com discussões sobre Educação das
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Relações Étnico-Raciais no ensino fundamental e médio, Racismo no
futebol brasileiro, Cultura afro-brasileira na prática docente no ensino
superior, Mulheres imigrantes e xenofobia e programa de liderança para
mulheres na área de gestão empresarial.
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