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Título: Rainhas e damas nas esferas de poder: representações e práticas 

 

1. Organizadoras 

 

Elen Biguelini – Doutora em História pela Universidade de Coimbra. Mestra em Estudos 

Feministas pela Universidade de Coimbra. Graduada em História pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Graduada em Moda pela Universidade Tuiuti do Paraná 

(UTP). E-mail: elen.biguelini@hotmail.com  

 

Ana Luiza Mendes – Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Mestra em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Graduada em História 

pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Graduada em Filosofia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). E-mail: 25mendesa@gmail.com  

 

Roberta Bentes – Doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Mestra em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em 

História da Arte pelo Centro Universitário Claretiano. Graduada em Artes-Gravura pela 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Graduada em Direito pela Universidade 

Cândido Mendes. E-mail: roberta.bentes@gmail.com 

     

2. Tema central 

 

A proposta é identificar e analisar as ações de rainhas e damas nas esferas de poder, 

sejam elas identificadas como a da política, do patrocínio artístico e de sua divulgação, 

das influências exercidas por meio de relações sociais e outras que dialogam com o tema.  

 

3. Ementa 

 

O conceito de Queenship, utilizado pela historiografia inglesa a partir da década 

de 1990, é utilizado como modelo teórico relacionado à História das Mulheres, por meio 

do qual se analisa o poder exercido pelas rainhas da Idade Média e Idade Moderna. No 
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entanto, propomos estender o conceito para as demais cronologias, levando em 

consideração que em todos os períodos pode-se identificar fontes que permitem 

desconstruir a concepção passiva dada às mulheres. O desenvolvimento da História das 

mulheres, a partir da década de 1960, proporcionou a crítica a essa visão historiográfica 

e, desde então, tem-se buscado demonstrar que as mulheres também são protagonistas da 

História, além de apontar os mecanismos que fundamentaram essa exclusão. Ao 

denunciar esse fazer historiográfico unilateral também se questiona as balizas temporais 

que demarcam as eras, uma vez que elas são estipuladas por acontecimentos 

protagonizados majoritariamente por homens brancos, ocidentais e heteronormativos.  

Desse modo, abordar as mulheres no poder significa contribuir para a ampliação 

da compreensão histórica, assim como inserir-se em uma perspectiva decolonial, 

buscando abranger regiões e etnias que, mesmo que dialogando com o Ocidente, são 

compreendidas de forma pejorativa.  

 Por fim, é importante ter em mente que o conceito queenship também está 

atrelado à Nova História Política, a partir da qual há a ampliação dos estudos sobre o 

poder, de modo a inserir perspectivas da ação das mulheres nessa esfera. Nesse contexto, 

o conceito pode ser relacionado com o poder formal das rainhas, com o informal ou 

simbólico e, ainda, com as relações entre o modelo de rainha e suas aplicações ou não na 

prática. Há alguns estudiosos que pensam o conceito relacionado com as mulheres da 

nobreza, permitindo a ampliação e o enriquecimento do conhecimento sobre a atuação 

das mulheres e sua relação com o âmbito do poder.  

 

4. Área principal da chamada: História 

Áreas correlatas: Literatura, Artes, Cinema, Filosofia, Sociologia 

 

5. Normas de publicação 

 

• Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 15 e no máximo 20 páginas, com 

as referências; 

• Título centralizado, em negrito e maiúsculo, fonte Times New Roman, tamanho 

12; 

• Indicação do (s) autor (es) logo após o título, alinhamento à direita; 

• Nota de rodapé com titulação, vínculo profissional e e-mail; 



• Texto com estrutura em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

1,5cm entre linhas e justificado, sem espaçamento entre parágrafos; 

• Citações curtas deverão ser posicionadas no corpo do texto, entre aspas. Citações 

longas deverão estar separadas do texto, sem aspas, destacadas com recuo de 4 cm 

da margem esquerda. Citação na forma: Autor, data, página;  

• Caso utilize algum tipo de imagem, mapa ou ilustração, indicar a fonte; 

• Caso o trabalho contenha imagens, estas deverão estar em resolução mínima de 

300 dpi, no formato PNG ou JPG, e gravadas no próprio documento; 

• Somente a capa será colorida; 

• É de responsabilidade do (s) autor (es) a revisão ortográfica e gramatical; 

• É de responsabilidade do (s) autor (es) a autoria da pesquisa (é vedado plágio) 

e a observação dos preceitos éticos. 

• O livro será editorado e disponibilizado em formato e-book pela Editora Schreiben 

(www.editoraschreiben.com).  

• O livro terá ISBN, DOI, ficha catalográfica, conselho editorial, atendendo os 

requisitos do Qualis Livros CAPES. 

 

6. Investimentos e prazos 

 

• O valor por capítulo será de R$ 100,00 (cem reais);  

• Cada capítulo deverá ter no máximo 03 autores; 

• O pagamento do capítulo deverá ser feito logo após o aceite (via 

depósito/transferência); 

• O e-book do livro será disponibilizado aos autores e ficará hospedado no site da 

Editora Schreiben e no link DOI para download gratuito. Exemplares físicos 

poderão ser adquiridos de acordo com as demandas dos (as) autores (as);  

• Prazo para envio do manuscrito: 31 de outubro/2022; 

• Previsão de publicação do e-book: dezembro/2022. 

 

As propostas para submissão e artigos finais devem ser enviados para: 

elen.biguelini@hotmail.com 

25mendesa@gmail.com 

roberta.bentes@gmail.com 
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