ORIENTAÇÕES PARA POSSÍVEIS COLABORADORES
1. ORIENTAÇÕES GERAIS
Perspectivas & Diálogos: Revista de História Social e Práticas de Ensino publica textos
científicos, inéditos e originais, em português, espanhol, francês, italiano e inglês nas
seguintes modalidades: dossiês temáticos, artigos livres, entrevistas e resenhas.
Dossiês temáticos – O dossiê pode ser organizado pela equipe editorial ou por
pesquisadores de outras instituições. Deve conter no mínimo cinco (5) e no máximo
quinze (15) artigos; todos em estreita relação com a temática proposta pelo dossiê. É
de total responsabilidade do proponente do dossiê organizar e conferir todo o material.
Aos Editores está reservado o veto total ou parcial do dossiê, caso ele não obedeça às
normas da Revista. Todas as normas devem estar de acordo com as Diretrizes para
autores. É importante assegurar a diversidade regional dos autores e incluir, na
medida do possível, publicações internacionais. A avaliação dos textos seguirá, como
qualquer publicação da Revista, o critério duplo-cego.
Artigo – Pode ser um resultado de pesquisa, uma revisão de literatura ou um relato
de experiência didático-pedagógica. Os artigos devem contemplar introdução,
metodologia bem definida, discussão e considerações finais. A avaliação do artigo
seguirá o critério duplo-cego, como todos os textos submetidos à Revista. Os artigos
podem ter até cinco autores, desde que todos atendam a exigência de titulação.
Entrevista – O entrevistado deve ser um pesquisador renomado na área e/ou
subáreas de interesse da Revista. A parte inicial do texto deve contemplar uma
pequena biografia do entrevistado. A avaliação da entrevista seguirá o critério duplocego, como todos os textos submetidos à Revista. A entrevista pode ter até dois
autores, desde que ambos atendam às exigências de titulação. Solicita-se contatar os
editores antes da submissão.
Resenhas – Apresentação crítica de um livro. Obras nacionais resenhadas devem ter
até três anos de publicação e as estrangeiras até cinco anos de publicação. O título da
resenha deve ser o mesmo da obra. O autor deve indicar a referência bibliográfica
completa da obra resenhada. Exemplo: DUARTE, Adriane da Silva. Cenas de
reconhecimento na poesia grega. Campinas: Editora da Unicamp, 2012. 311 p. A
resenha deve ter até dois autores, ambos obedecendo às exigências de titulação da
Revista.
Um autor só poderá submeter um único texto por modalidade/volume e deverá
respeitar o interstício de um ano para efetuar nova submissão, exceto na categoria de
coautor.
As proposições deverão ter, em relação ao número de páginas, as seguintes
extensões:
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a) Artigo: entre quinze (15) e vinte (20) páginas, excetuando as referências bibliográficas.
Para o artigo de revisão historiográfica, o texto pode conter entre 8 e 15 páginas,
incluindo as referências bibliográficas.
b) Entrevista: entre cinco (5) e dez (10) páginas.
c) Resenhas: entre duas (2) e cinco (5) páginas.
Os textos devem estar, do ponto de vista da formatação e normas de citações/ABNT,
rigorosamente de acordo com as Diretrizes para autores.

2. FORMATAÇÃO GERAL DO TEXTO

2.1. Elementos gerais: página e apresentação de elementos do texto

O texto deve ser formatado em programa Word for Windows ou similar, formato A4,
utilizando apenas uma coluna, com as seguintes indicações:
Fonte – Tahoma.
Tamanho da fonte – Tamanhos variados:
a) Título, abertura de seções do texto (tais como Considerações Finais, Referências):
tamanho 12.
b) Corpo do texto (texto principal do artigo): tamanho 12.
c) Resumos e citações em destaque: tamanho 11.
d) Nota de rodapé: tamanho 10 (final do texto).
e) Epígrafe: tamanho 11.
Margens: esquerda e direita, 2,5 cm; superior e inferior 3 cm.
Parágrafo: recuado, a 1,25 cm da margem esquerda. Atenção para citações em
destaque, aquelas acima de três linhas, alocadas em parágrafo próprio, o recuo deve ser
de 4 cm da margem esquerda.
Espaçamento entre linhas: 1,5 para o corpo do texto. Atenção quanto espaçamento
simples para os seguintes elementos e seções: título, autoria, resumo/abstract, tópicos do
texto, citações diretas em destaque, texto de rodapé e a seção de Referências.
Negrito e itálico (estilo da fonte) – Prestar atenção ao uso adequado do estilo da
fonte ao longo do texto:
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a) Uso do negrito: para título do artigo, nome do autor, as palavras Resumo/Palavraschave/Abstract/Keywords, tópicos do artigo (tais como Considerações finais e
Referências), para título de legenda de tabela e/ou ilustração.
b) Uso do itálico: obrigatório ao citar nomes de obras no corpo do texto (Quincas Borba),
o nome de uma revista (Politeia) ou de um jornal (Folha de São Paulo). Usar itálico
também para a versão em inglês do título do artigo. Para esses elementos, o itálico como
estilo da fonte.
Paginação - Não precisa numerar as páginas.
Tópicos/Subdivisões do texto – As palavras (tais como Considerações finais e
Referências) devem estar alinhadas à esquerda da margem, sem recuo, em negrito, com
fonte 12. Deve-se evitar excesso de subdivisão em seções e subseções; quando for
imprescindível o seu uso, adotar até a seção terciária (ex.: 1.1.1; ver NBR 6024/2003).
Não deve haver seção ou subseção sem texto.
Título do artigo: deverá vir na margem superior, centralizado, em letras maiúsculas, em
negrito. Atenção – Abaixo do título, com um espaço (um toque na tecla enter), escrever
o título em inglês, centralizado, em letras maiúsculas, em itálico. Se o idioma do texto não
for o português, o título em português deverá vir abaixo da língua principal.
Autoria: O texto deve ser submetido sem os dados pessoais em seu corpo. Todos os
metadados devem ser informados em campo específico no ato da submissão no sistema
que gere a Revista - OJS (Open Journal System). Caberá aos editores, na formatação final
da Revista, inserir à direita, após o título, a autoria com uma nota de referência numérica
(final do texto) dispondo as seguintes informações: nome completo, titulação, afiliação
institucional, país, e-mail.
Resumo + Palavras-chave: o texto deverá ter resumo em português, com o máximo de
1.800 caracteres (sem espaços). O resumo ficará abaixo do item “Autoria” (clicar na tecla
enter 3x). Abaixo do resumo (um enter de espaço), indicar as Palavras-chave, de três (3)
a cinco (5) palavras. Em seguida (um enter de espaço), colocar a versão do resumo em
inglês: o Abstract e Keywords. Quando a submissão estiver em outro idioma, que não o
português, o primeiro resumo deverá ser o do idioma do texto e o segundo resumo deverá
estar em português.

2.2. Orientações gerais acerca das citações

A revista adota o sistema de chamada autor/data (FREIRE, 2018, p. 77), de acordo com a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR 10520/2002.
2.2.1. Tipos de citações
Citação indireta: indicação do autor e do ano da publicação (FLORENZANO, 2014). Não
há necessidade de colocar o número da página para esse tipo de citação.
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Citação direta ou literal: indicação do autor, do ano da publicação e da(s) página(s) de
onde foi retirada a citação (VERNANT, 2002, p. 37). As citações de até três linhas devem
vir dentro do texto, com aspas duplas e sem itálico. Se a citação exceder três linhas, deve
vir em fonte 11, com recuo de quatro centímetros da margem esquerda, com texto
justificado.
Citação de citação: indicação do primeiro autor e do ano da publicação, seguido da
expressão “apud” e indicação do segundo autor e do ano da publicação, devendo, no caso
de citação direta, acrescer os números das páginas.
As normas de citação dos autores no texto obedecem às Normas Técnicas da ABNT – NBR
10520, agosto, 2002.
Notas de referência: devem ser apresentadas ao final do texto, ordem numérica,
restringindo-se ao estritamente necessário, como um comentário ou um esclarecimento
que não seja possível ser incluídos no corpo do texto.
2.2.2. Referências
Listar, em ordem alfabética de sobrenome, as referências bibliográficas usadas
do texto, tais como livros e artigos, dentre outros. Atenção para referenciar o
autor como aparece em sua obra. Listar apenas as obras utilizadas no corpo
Conferir se não há referência a autor que não foi utilizado no decorrer do texto.
Normas Técnicas da ABNT (NBR 6023/2018, segunda edição.

no corpo
nome do
do texto.
Seguir às

Livro
XAVIER, Ismail. Cinema brasileiro moderno. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
Capítulo de livro
TENDLER, Sílvio. O cineasta enquanto intelectual. In: GOMES, Renato Cordeiro;
MARGATO, Izabel (Org.). O papel do intelectual hoje. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2004. p. 173-181.
Artigo publicado em revista
FORTES, Celesto. O corpo negro como tela de inscrição dinâmica nas relações póscoloniais em Portugal: a Afro como (pre)texto. Cadernos Pagu, Campinas, n. 40, p. 229254, jan./jun. 2013.
Artigo publicado em jornal

NUNES, Márcio. Carybé, o pintor da vida baiana, aos 86. O Globo, Rio de Janeiro, 21
out. 1997. Rio, p. 18.
Trabalho acadêmico (tese e dissertação)
ROCHA, Helenice Aparecida Bastos. O lugar da linguagem no ensino de História:
entre a oralidade e a escrita. 2006. 466 f. Tese (Doutorado em Educação) –
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.
Trabalho apresentado em evento
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MUNAKATA, Kazumi. Livro didático e formação do professor são incompatíveis? In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE
PROFESSORES, 2001, Brasília. Congresso brasileiro de qualidade na educação.
v. 1. Brasília: MEC/SEF, 2002. p. 89-94.
2.3. Tabelas e Ilustrações
Tabelas, quadros e gráficos devem ser inseridos no corpo do texto com títulos e
legendas de acordo com a ABNT. Deverão aparecer de forma clara e objetiva no corpo
do texto, bem contextualizadas, não podem servir meramente como „ilustração‟. As
figuras devem ser evitadas
As tabelas e ilustrações devem ter legenda: título + indicação da fonte. Colocar o título
acima da tabela/ilustração e a indicação da fonte abaixo da tabela/ilustração. Deverão
ser numeradas de forma sequencial.
É obrigatória a referência a qualquer imagem veiculada ao texto: quadros, tabelas,
fotografias, mapas, pinturas, etc. Seguir a ABNT (NBR 6023/2002).
O autor deve apresentar à Revista o termo de autorização (cessão de direitos) de uso
de imagens no caso de ilustrações retiradas de outras fontes.
Perspectivas e Diálogos: Revista de História Social e Práticas de Ensino indica aos
autores as seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para
suas publicações:
- Elaboração NBR-6023/2018, 2ª edição;
- Apresentação NBR 10520/2002;
- Apresentação NBR 6028/2003;
3. Cadastro no ORCID
A Revista solicita aos autores a inclusão do id do ORCID (código de identificação do
pesquisador) nos metadados no momento da submissão.

O identificador ORCID é prático e fácil de obter. Ele evita que pesquisadores homônimos
sejam confundidos, dentre outras vantagens. Acesse o endereço https://orcid.org/register
para se cadastrar gratuitamente.
4. Declaração de originalidade
Todos os autores devem assinar uma Declaração de originalidade do manuscrito que está
submetendo. A Declaração de originalidade deve ser baixada, assinada e submetida à
Revista.
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