
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO EM DOSSIÊ

IGARAPÉ – Revista de Estudos de Literatura, Cultura e Alteridade

GRUPO DE PESQUISA “LITERATURA, EDUCAÇÃO E CULTURA: CAMINHOS 

DA ALTERIDADE” 

Tema: Viagem e literatura: processos de escritura em trânsito

Ao pensamos na ‘evolução’ da espécie humana, é possível afirmar que a viagem 
constitui elemento intrínseco a existência do homem, seja enquanto fator associado à 
coletividade ou vinculado à desígnios individuais. Na cultura ocidental, a vida é 
comumente traduzida como metáfora da viagem (IANNI, 2000). Do nascimento até a 
morte biológica, e, inclusive, após essa última – segundo distintas perspectivas 
religiosas –, há sempre um caminho a ser cumprido em busca de algo que, tanto pode 
ser de uma divindade ou de uma própria verdade interior. Sob esse ponto de vista, 
constata-se que somos todos sujeitos em trânsito, material, existencial ou espiritual. 
Todorov (1993), ao tratar sobre um assunto tão extenso e complexo, já havia concluído 
que tudo é uma viagem. Maffesoli (2001), nesse sentido, assevera que o nomadismo 
forma parte da estrutura da natureza humana. Ainda, a partir dessa ideia, o signo da 
viagem ressurge intimamente relacionado à noção de mudança, tal como assinala 
Octavio Ianni (2000, p. 22): “a viagem pode alterar o significado do tempo e do espaço, 
da história e da memória, do ser e do devir”. No percurso em que se perde ou se 
encontra, o caminhante termina por se formar e transformar, podendo reencontrar-se, 
transfigurado em outro de si mesmo (IANNI, 2000, p. 27). A experiência do 
deslocamento afeta todos os níveis, pressupondo a mudança interna do eu e do outro. 
Historicamente, considerando o panorama da literatura ocidental, verificamos o 
estabelecimento de uma longa tradição de escritos destinados a registrar os fluxos, 
empíricos ou imaginários, experimentados pela humanidade. Abordada por esse ângulo, 
Esteves e Zanoto (2010), apreciam que os relatos de viagens são tão antigos quanto a 
própria viagem. Desde a Odisseia, da antiguidade clássica, às aventuras de Marco Polo e 
Jean Mandeville que serviram de motivação à expansão marítima e às viagens do 
descobrimento de novos territórios no século XV, a viagem institui-se como eixo 
discursivo estruturante das composições literárias fundacionais do imaginário cultural 
do Ocidente. De acordo com Bourriuad (2009), a viagem não se configura somente 
como um tema da moda, mas instaura-se como signo de uma evolução mais profunda, 
que afeta tanto as representações do mundo a que pertencemos quanto a maneira de 
como nele vivemos, concreta ou simbolicamente. Frente a relevância do tema, o 
presente dossiê pretende reunir trabalhos que proponham novos olhares e reflexões 
sobre as relações entre a literatura e as distintas formas de experiência do trânsito.  
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Observação:

Como parte do processo de submissão, solicitamos que o autor verifique a 
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 
autores.
 

1.    A contribuição é original, inédita, e não está sendo avaliada para publicação 
por outra revista. Caso contrário, justifique-se em "Comentários ao editor".

 
2.    Para a submissão de trabalhos, pelo menos um dos autores precisa ter 
titulação mínima de mestrado.
 
3.    Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice 
ou RTF (desde que não ultrapassem 2MB)
 
4.    As URLs para as referências foram informadas quando necessário.
 
5.    O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega 
itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas 
estão inseridas no texto, não no final do documento, como anexos.
 
6.    O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos 
em Diretrizes para autores, na seção Sobre a Revista.
 
7.    A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção 
Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, 
caso submetido para avaliação por pares (ex: artigos), conforme instruções 
disponíveis em Assegurando a Avaliação Cega por Pares
 
Política de Privacidade
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