
/// CHAMADA DE TRABALHO

      Brasil,  brasil

Entre os dias 11 de janeiro e 25 de fevereiro de 2022 estará aberta a chamada de 
submissão para o 16º volume da Alter – revista organizada por discentes do 
Programa de Pós-graduação em Filoso�a da PUC-Rio que busca publicar textos 
curtos, de caráter experimental ou ensaístico, que estejam atentos não apenas ao 
assunto que mobilizam mas também à sua própria forma. Tradução, resenha, 
manifesto, crônica, conto, poema, imagens e ensaio – formas de pensamento 
alternativas ao artigo acadêmico – são todas bem-vindas na Alter. A publicação 
desta edição está prevista para o dia 30 de junho de 2022, tendo como tema de 
capa Brasil, brasil.

O ano de 2022 se apresenta como um duplo desa�o: ao lembrarmos o bicentenário 
da Independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna conjugados 
às importantes eleições que acontecerão no país, 2022 nos demanda uma re�exão 
sobre o processo de formação do presente ao mesmo tempo que exige uma 
escolha de projeto de futuro.

Observamos, nos últimos anos, a deterioração dos direitos sociais com ataques 
diretos a subjetividades variadas, ao desenvolvimento social nacional, à 
multiplicidade dos povos e à produção acadêmica. Tais ataques, pelo profundo 
pensamento autocrático que os orientam, as�xiam princípios que até então 
guiavam a construção de uma sociedade democrática, e nos fazem caminhar em 
direção contrária a certo projeto de modernização e à determinada ideia de país.

Neste sentido, torna-se relevante ampliar e adensar a discussão sobre a 
constituição do Brasil, tematizando a sua formação e o desenvolvimento do 
pensamento brasileiro. Imaginando o futuro com um espírito inventivo frente às 
tentativas de repressão cultural e intelectual. Compreendendo de forma 
re�exionante as tensões históricas, sociais e ambientais. Interpretando as 
divergências narrativas, éticas, estéticas e políticas, bem como se abrindo a outras 
epistemes e projetos �ccionais e utópicos que pensam o porvir.

É sobre esta necessidade e di�culdade de se pensar e repensar os caminhos e os 
descaminhos de nosso país que a comissão editorial propõe que se experimente 
múltiplas possibilidades de desdobramento que o tema Brasil, brasil abre e sugere.

Desmontar. Fraturar. Dissonar. Desviar. F(r)iccionar. Ensaiar. Inventar. Imaginar.



Especi�cações gerais para submissão de textos e/ou imagens

A Alter aceitará apenas um texto de mesma autoria.

Formatação do texto

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1.5, margens 3 cm;
Formato do documento: .docx ou .pages.

Tamanho do texto (incluindo espaços)

Textos em prosa: de 2.800 a 8.400 caracteres;
Textos em verso: até 5.600 caracteres;
Traduções: máximo de 16.800 caracteres (com a versão original incluída);
Ensaios visuais: máximo de 4 imagens (resolução 300 dpi ou superior);

Obs. 1: Qualquer submissão enviada fora desses padrões NÃO será avaliada pela 
revista.

Obs. 2: Todos os textos deverão ter algum tipo de diálogo com o tema de capa da 
presente edição e/ou com alguma das formas privilegiadas pela revista. 
Desestimulamos o uso de citações diretas com recuo e notas de rodapé 
argumentativas. Neste caso, as citações devem ser incorporadas ao texto principal. 
As notas de rodapé devem ser utilizadas apenas para indicar referências 
bibliográ�cas. 

Obs. 3: Todos os textos submetidos serão analisados por uma comissão composta 
por pareceristas, revisorxs e editorxs. Toda e qualquer exceção será avaliada 
internamente. A palavra �nal sobre cronograma, publicação e outros detalhes 
editoriais cabe exclusivamente à comissão editorial.

Ensaios visuais ou Imagens

No caso dos ensaios visuais, bem como textos acompanhados por imagens (de 
autoria própria), pedimos que sejam enviadas a autorização de uso da imagem e o 
termo de direito autoral devidamente preenchidos pelx artista, cedendo à Alter o 
direito de uso, manipulação e divulgação.

No caso de imagens feitas ou produzidas por terceiros, serão aceitas apenas 
aquelas que estejam em domínio público. 

As imagens enviadas sem a devida autorização/direito de uso serão rejeitadas pela 
comissão editorial.

Serão aceitas apenas imagens em formato .jpg .png .ti� ou .ai com resolução de 300 
dpi ou superior. Cada imagem não deve ter seu tamanho superior a 30 mb.



Sobre o envio

Todos os textos e ensaios visuais deverão ser enviados até às 23h59 do dia 25 de 
fevereiro de 2022 para o email alterpucrio@gmail.com contendo título e subtítulo, 
nome (de registro ou social), pronome que utiliza, e-mail, titulação, vínculo 
acadêmico (se aplicável) e um resumo de até 300 caracteres. Para ensaios visuais, 
junto às imagens deve ser enviada uma justi�cativa com no máximo 300 palavras.

A comissão editorial.


