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Resumo da chamada:

“Sim senhores, o Rio tem o seu Sertão. E que sertão maravilhoso, a cujas verdes
portas se pode bater de automóvel, em escassas horas....Que sertão sumptuoso,
debruado de grimpas ainda frondosas, cachoando águas de altas vertentes,
ondulando em vales belíssimos, escavando-se em lagoas de fundo cristalino”
(Corrêa, 1936 P.4)

O olhar geográfico nos permite compreender a realidade acima descrita por
Magalhães Corrêa em sua celebrada obra “o Sertão Carioca” em 1936, ao ser
comparado ante a paisagem hoje em evolução nos faz entender que há uma forte
ligação simbólica do qual a população residente do recorte em questão tem de seu
lugar. E é assim que o chamado “sertão” é percebido, concebido e também
entendido, seja por moradores, seja, por visitantes, ou mesmo pesquisadores.
Essa teia, ou gama de relações existentes na região, bem como em qualquer outra
localidade, sentimentos de pertencimento ao lugar de vivência e existência marca a
o que é Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro como também a RMRJ (Região
Metropolitana do Rio de Janeiro), um lugar marcado por sua riqueza
Histórico-geográfico e cultural, simplesmente por conter em seus traços rurais e de
vivência amarradas ao território e mais marcantes, os resquícios de uma viver
específico e em extinção. Essas características vêm sendo feitas décadas pós
décadas sendo postas em cheque ou duramente confrontadas, vista a expansão
do modo de reprodução do espaço urbano, alguns autores chamam atenção para o
fato de surgirem no Estado do Rio de Janeiro novos centros metropolitanos. Nosso
ponto de vista, e partindo do exposto, ao olharmos zona oeste à região
metropolitana veremos que nas diversas dinâmicas espaciais , hoje, fruto do
recente processo de modernização de áreas antes não incorporadas à lógica de do
processo de reprodução, vem causando transformações nas relações sociais,
modificando seu conteúdo, sua forma, informação e estrutura, ao passo que, nesse
processo para entendermos as novas dinâmicas deveremos partir do espaço e



para ele retornar, por isso a “Geograficidade, noção dardeliana que expressa a
essência da relação homem-meio, é revelada por paisagens, lugares, identidades e
territorialidades manifestas e vividas na literatura, no cinema, na fotografia ou na
vida cotidiana, [relações de produção, paisagem, manifestações simbólicas,
problemas urbanos e ambientais- grifo nosso..”], a experiência), é a que nos
valemos como que norteia a centralidade da obra. Assim sendo, nosso esforço
coletivo de reunir obras em torno das diversas Geograficidades, ou seja, diversos
componentes, experiências, possibilidades, contrastes, desigualdades,
perspectivas, é ímpar devido a variabilidade de questões, temáticas, como também
desafios atuais que mascaram e marcam o dia-a-dia das populações residentes no
Oeste Carioca e Região Metropolitana do Estado.
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO

● Envio de artigos: Até 20 Novembro de 2021
● Publicação: Dezembro (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.

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 corpo do e-mail para qual Edital de e-book seu texto
está sendo submetido.

1. O texto deve ter entre 09 e 15 páginas, incluindo figuras, tabelas,
referências, entre outros elementos;

2. Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em
anais de congressos, simpósios ou seminários; Neste caso, deverá ser
colocado em nota de rodapé em qual evento o artigo foi apresentado.

3. Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês;
4. A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para

publicação.
5. 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.



6. A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total
responsabilidade dos autores ao submeterem o capítulo;

7. 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 dessa
regra será considerado como desistência da publicação.

8. Direitos Autorais: O Livro digital/e-Book 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:
AtribuiçãoNãoComercialSemDerivações 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

- 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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