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Call for Papers 
 
 
Convidamos os estudiosos dedicados à história da leitura, da autoria e da edição de 
textos a enviarem propostas para participar do I Encontro Regional Latino-Americano 
da SHARP, no Rio de Janeiro, que terá como tema “A cidade das letras: leituras e 
identidades na América Latina”. O encontro terá lugar na Universidade Federal 
Fluminense, de 5 a 8 de novembro de 2013. 
 
As mesas redondas serão estruturadas em torno dos seguintes temas: 
 
1. Leitura de imagens e a arte da ilustração 

2. Novas práticas de leitura nas sociedades midiáticas 

3. Imagens da nação e identidades na América Latina 

4. Livros para crianças e educação 

5. Escrita e leitura nas cidades 

6. Intercâmbios culturais e as representações do “outro” 

7. Edição e circulação de periódicos 

8. Edição e circulação de livros 

9. Os lugares da leitura: bibliotecas e gabinetes 

10. Entre a difusão e a conservação: políticas públicas para os livros e a leitura 

11. A oralidade e as letras nas práticas culturais latino-americanas 

12. Bibliomania, bibliofilia 

13. Livros de ciência, divulgação científica 

14. Cultura do manuscrito 

15. Materialidade dos livros 

16. Tradução e mediação cultural 

17. Manuais escolares 

18. Propriedade artística e intelectual 

 
 
As propostas deverão ser inscritas entre 1º. e 30 de abril de 2013, através do site do 
evento que será divulgado em breve.  
 
As propostas individuais deverão conter o título da comunicação, o nome completo do 
autor, um resumo de 10 a 15 linhas e um curriculum abreviado. 



As propostas de mesa-redonda devem conter o título da mesa, o nome do coordenador, 
um resumo do conteúdo da mesa, o curriculum abreviado do coordenador e o título, 
nome, resumo e breve curriculum de cada um dos expositores, sendo no mínimo três e 
no máximo quatro. O coordenador poderá acumular a função de coordenador com a de 
expositor, desde que se mantenha inalterado o número de quatro expositores por mesa. 
As respostas da Comissão Organizadora serão enviadas aos proponentes até 30 de junho 
de 2013. O limite de trabalhos aceitos é de 120. 
 
O pagamento das inscrições será feito a partir do mês de julho por meio do sistema 
PayPal. Até 30 de agosto, a taxa de inscrição será de U$ 120. Estudantes terão 30% de 
desconto e associados da SHARP 15%. Não será oferecido o almoço para os 
participantes. 
A Comissão Organizadora fará circular orientações práticas, de hospedagem, transporte, 
alimentação e passeios turísticos. 
 
Cordialmente, 
 
Comitê Executivo da SHARP Rio 2013 
 
Nelson Schapochnik (Presidente) – Universidade de São Paulo 
 
Aníbal Bragança – Universidade Federal Fluminense 
Eliana de Freitas Dutra – Universidade Federal de Minas Gerais 
Gabriela Pellegrino Soares – Universidade de São Paulo 
Giselle Martins Venâncio – Universidade Federal Fluminense 
Gustavo Sorá – Universidad Nacional de Córdoba 
Márcio Gonçalves - Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
Marisa Midori Deaecto – Universidade de São Paulo 
Tânia Bessone – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
 
 
Para nos contatar, escreva para secretariasharprio@gmail.com 
 


