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Resumo da chamada: 

Definir Literatura não é fácil, visto que seu conceito, sempre fluido, depende do             

contexto cultural em que se insere, mas é incontestável se tratar de uma             
manifestação artística que reflete ou problematiza o homem e seu meio. 

Consoante a isso, Antonio Candido (2011) defendeu que a Literatura é um            
“direito inalienável” (p. 193) do ser humano, justamente porque através dela           

nos humanizamos, ao tomarmos consciência de nossa posição no mundo e na            

sociedade. Ademais, como salienta, a literatura “nos deixa mais capazes de           
ordenar a nossa própria mente e sentimentos; e, em consequência, mais           

capazes de organizar a visão que temos do mundo" (p. 179).  

Semelhantemente, Tzvetan Todorov (2009) diz que “a literatura amplia o nosso           

universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo” (p.           

23). De fato, independente do gênero, seja um romance naturalista, um           
romance histórico, um conto fantástico, uma narrativa infantil e/ou juvenil, um           

poema concreto, ou uma narrativa transmídia, a literatura nos descortina          
novos mundos ao nos permitir problematizar este que conhecemos e          

concebemos como real. 

Portanto, consideramos a dialogicidade da escrita e da leitura de um texto            
literário, posto que, conforme Bakhtin (1997), o leitor não é um ser passivo, que              

apenas recebe a comunicação; os indivíduos recriam e atualizam seus          



 
sentimentos, ao entrarem em contato com o texto literário, mesmo estando em            

períodos históricos, culturais e sociais distintos do autor. Sendo assim,          

salientamos a importância do ensino de Literatura, não somente para a           
construção de visão crítica dos aprendizes, mas para o despertar de emoções            

e sentimentos. Neste sentido, escritor, texto e leitor dialogam entre si,           
formulando ideias e concepções construídas a partir do próprio contexto de           

vida do que lê (JAUSS, 1994). 

A partir desta percepção do texto literário como aquele que pode desconstruir e             
reconstruir o sujeito, mas, ainda assim, cientes de que a literatura não se             

justifica apenas por finalidades alheias à sua função estética, a presente           
chamada acolherá artigos que versem sobre a literatura, suas estéticas e           

práticas, isto é, que analisem textos literários de diferentes estéticas e abordem            

as questões acerca do leitor, da leitura e da recepção literárias, além das             
práticas de ensino e de letramento literário.  

Esperamos, portanto, suscitar discussões e reflexões acerca da literatura e de           
suas concretudes, em uma sociedade hipermoderna, que demanda novos         

olhares e práticas, cujas múltiplas vozes leitoras e autoras contribuem, hoje,           

para sua formação. 

 

Organizadores:  

Karla Menezes Lopes Niels 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9241571154601781 
E-mail: karla.niels@gmail.com 
 

Jorge Adrihan do Nascimento de Moraes 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8251500161695735 
E-mail: jorgeadrihan@hotmail.com 

http://lattes.cnpq.br/9241571154601781
mailto:karla.niels@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/8251500161695735
mailto:jorgeadrihan@hotmail.com


 
 

Iza Reis Gomes Ortiz 

Lattes-http://lattes.cnpq.br/7671303144200741 
E-mail: iza.reis@ifro.edu.br 

 

Marlise Buchweitz 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5429537417655258 

E-mail: marlisebuchweitz@gmail.com 

 

 

Editora: Arco Editores 

Informação: O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência             
Brasileira do ISBN, além de avaliação por Comitê Científico qualificado e DÓI.  

 

 

PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: 15 de fevereiro à 15 de junho  
● Publicação: Julho  (Prazo provável, podendo ser ajustado). 

  

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

 

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor) 

• Capítulo com 2 autores – R$ 125,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 3 autores – R$ 100,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 4 ou 5 autores – R$ 90 (valor por autor) 

• Capítulo com 6 autores ou mais – R$80,00 (valor por autor) 

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o               
envio do comunicado de aceite. 
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SUBMISSÕES E REGRAS 

 

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir: 

- Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com           
escrito no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”. 

Importante! Indique no e-mail para qual Edital de e-book seu texto está            
sendo submetido.  

- O texto deve ter entre 10 e 15 páginas; 

- Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais de              
congressos, simpósios ou seminários (desde que informado em nota); 

- Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês; 

- A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para              
publicação. 

- Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá sugerir             
ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema compatível. 

- A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total            
responsabilidade dos autores ao submeterem; 
- Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do pagamento             
da taxa de publicação. O pagamento deverá ser realizado em até 05 dias do              
comunicado do aceite. O não cumprimento considerará o autor desistente da           
publicação. 

- Direitos Autorais: O Livro digital/eBook oferecerá acesso livre imediato ao seu            
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o         
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização do        
conhecimento. A Licença utilizada será:     
Atribuição-NãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC (CC       
BY-NC-ND). Os termos desta licença estão disponíveis em:        
<https://creativecommons.org/licenses/>. 

 

 

Demais dúvidas: contato@arcoeditores.com 
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- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no          
site da editora. No link:  

https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco 
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