2.ª CHAMADA PARA ARTIGOS / CALL FOR PAPERS
Cronograma para o Volume 7 da Revista de Estudos Literários (2017)
Publicação (previsão): abril de 2017;
Alterações: Entrega de resumos para apreciação até 9 de janeiro de 2017.
Resposta de Aceitação de resumos: 22 de janeiro de 2017
Prazo de entrega de artigos para apreciação (referee): 1 de março de
2017;
Revista de Estudos Literários
A Revista de Estudos Literários é uma publicação anual do Centro de Literatura
Portuguesa da Universidade de Coimbra, unidade de investigação financiada pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Incidindo sobretudo nos domínios da
crítica e da teoria literárias, integrará, em cada número, uma secção temática e
procurará acompanhar o movimento editorial consagrado ao ensaísmo literário em
Português.
Revista de Estudos Literários, Volume 7 (2017)
Orgs.: Maria João Simões (Universidade de Coimbra), Marta Teixeira Anacleto
(Universidade de Coimbra).
Tema: A Sátira: Teorias & Práticas
A Sátira configura-se como um procedimento artístico de grande labilidade e
transversalidade, surgindo não só em diferentes géneros e diferentes tempos literários,
mas também em diferentes manifestações artísticas. Este número da Revista de Estudos
Literários tem por intuito reunir textos que abordem as questões teóricas que marcam
o debate contemporâneo sobre a Sátira e que reflitam sobre as formas, os modos e os
matizes de que se reveste, quando trabalhada pelos diferentes autores da literatura de
língua portuguesa. Dada a complexidade formal do seu ethos e a sua consequente
extensão a diferentes domínios estéticos, a Sátira revela uma interessante abertura ao
intercâmbio artístico. Dessa versatilidade ontológica dá conta a extensa bibliografia
teórico-crítica até agora publicada. Pretende-se, por isso, neste volume da Revista de
Estudos Literários, refletir sobre essa atualização permanente de teorias e práticas,
decorrente do princípio, da forma e das metamorfoses e da Sátira literária.
As propostas de artigos deverão incidir, entre outros temas, sobre os seguintes
campos de análise:
1. Tendências teóricas contemporâneas sobre a Sátira: sátira e crítica moderna
(modelos, contaminações, perspetivas estéticas e éticas).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sátira e modos literários
Sátira e género satírico
Sátira e categorias cómicas (ironia, humor, paródia)
Sátira e personagens satíricas
Contaminações satíricas interartísticas
Sátira literária e reflexão política/social
Sátira e femininismo

Propostas de artigo: uma proposta detalhada (c. 500-1000 palavras) —
acompanhada obrigatoriamente de uma bibliografia e de uma nota biográfica (c. 5
linhas) — deverá ser enviada para clp@ci.uc.pt por correio electrónico. Todas as
propostas serão seleccionadas de acordo com a política editorial da revista. A selecção
de uma proposta não garante a publicação do artigo final. São aceites artigos escritos
nas línguas seguintes: Português, Francês e Inglês. O prazo para apresentação de
propostas é 9 de janeiro de 2017.
Artigos: o prazo para entrega dos artigos completos (c. 6,000-7,000 palavras) é 01
de março de 2017. Os artigos enviados por proposta serão objecto de arbitragem pelos
pares. A publicação deste número da revista terá lugar em abril de 2017.
Coimbra, 10 de novembro de 2016.
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