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1)

As colaborações poderão ser feitas sob as
seguintes formas
1.1. Artigo inédito e original (entre 28.000 e 70.000
caracteres com espaço, incluindo as notas e as referências
bibliográficas).
1.2. Artigos de revisão inéditos e originais sobre temas
relacionados com os campos da história da historiografia, teoria
e metodologia da história, filosofia especulativa da história,
teorias históricas, filosofia do tempo, além de áreas afins. Os
trabalhos submetidos nesta categoria deverão realizar uma
revisão de literatura sobre uma dada temática ou apresentar o
estado da arte. Os manuscritos submetidos devem conter entre
28.000 e 70.000 caracteres com espaço, incluindo-se as notas e
as referências bibliográficas.
1.3. Resenhas de livros devem ser enviadas para a HH
Magazine - http://hhmagazine.com.br.

2)

Informações sobre a submissão

2.1. A História da Historiografia: International
Journal of Theory and History of Historiography não
cobra taxa de submissão, assim como também não cobra taxa
de processamento de artigo (APC).
2.2. Os arquivos enviados deverão estar em formato *.doc
ou *.docx, ou seja, compatíveis com Word.
2.3. Todos os trabalhos submetidos à revista são analisados
por software anti-plágio - Política contra o plágio.

3)

Normas de apresentação dos textos

3.1 Os artigos devem conter, no início, resumo (de 700 a
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1.050 caracteres com espaço) e três palavras-chave, ambos
seguidos de traduções para língua inglesa. Caso o texto original
seja em inglês, o artigo deverá ter um resumo em português
ou espanhol.
3.2. Recomenda-se que os autores dividam os artigos
em seções, que devem consistir em títulos explicativos, em
negrito e com maiúscula apenas no início (ou, se nele houver,
substantivo próprio). Em hipótese alguma será aceita a divisão
de seções por algarismo.
3.3. Serão aceitos artigos que resenhem criticamente
publicações que tenham sido publicados, no máximo, há três
anos ou então títulos há muito esgotados e com reedição recente.
3.4. A contribuição deve ser original e inédita, não estar sendo
avaliada por outra publicação e não ter indicação de autoria. Caso
o texto da submissão seja derivado de tese e/ou dissertação, o
autor deverá indicar essa informação no campo ‘Comentários ao
Editor’. Além disto, espera-se que o trabalho traga um avanço
substancial com relação ao que já foi apresentado na tese ou
dissertação, especial, mas não unicamente, em suas conclusões.
Os autores devem excluir todas as informações do arquivo que
possam identificá-los como tal.
3.5. Quando houver financiamento da pesquisa, o autor
deve indicar, em nota de rodapé ligada ao título da contribuição,
a instituição financiadora. E no campo específico no momento
da submissão.
3.6. Os artigos passarão por uma pré-seleção do Conselho
Editorial que avaliará sua pertinência com relação à temática
do periódico. Uma vez aprovados na pré-seleção, serão
encaminhados para pareceristas.
3.7. Todos os artigos, inclusive os submetidos para publicação
em dossiê, serão analisados por, pelo menos, dois membros do
Conselho Consultivo ou assessores ad hoc, que podem, mediante
consideração da temática abordada, seu tratamento, clareza da
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redação e concordância com as normas da revista, recusar a
publicação ou sugerir modificações. Além disso, informamos que
poderão ocorrer mais de uma rodada de avaliação. Os pareceres
têm caráter sigiloso. Ao Conselho Editorial fica reservado o
direito de publicar ou não os textos enviados de acordo com a
pertinência em relação à programação dos temas da revista.
3.8. As palavras-chave devem ser retiradas do banco de
palavras-chave elaborado pelos editores da revista – Banco de
palavras-chave.
3.9. As colaborações devem ser enviadas em Times New
Roman, corpo 12, espaçamento 1,5 e com margens de 3 cm. As
citações com mais de três linhas devem ser recuadas da margem
esquerda (1,5 cm), sem aspas, em corpo 11 e espaçamento
simples.
3.10. Todos os textos deverão ser apresentados após
revisão ortográfica e gramatical. A revista publica contribuições
em português, espanhol e inglês.
3.11. Desde o seu terceiro número a revista História da
Historiografia adotou a nova ortografia estabelecida no Novo
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Recomenda-se
aos colaboradores a adoção da nova ortografia nos materiais
enviados para avaliação e publicação na revista.
3.12. As notas de rodapé devem ser apenas de caráter
estritamente explicativo, com o tamanho máximo de 260
caracteres com espaço. No geral, recomenda-se a não utilização
de notas e incorporação da informação, da melhor maneira
possível, no corpo do texto.
3.13. As referências devem vir em corpo de texto tendo o
seguinte formato: (ABREU 2005, p. 36). Os links vinculados às
notas devem ser reduzidos com “encurtadores de links”.
3.14. A referência a textos clássicos também deve ser feita
no corpo do texto, com indicações do nome do autor, da primeira
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palavra do título da obra (em itálico) e da seção e/ou as linhas
citadas, tal como nos seguintes exemplos: Aristóteles, Poética
VII; Tucídides, História IV, 49. A referência completa à obra
citada deve aparecer ao final do texto, na lista da bibliografia
utilizada.
3.15. Somente devem ser listadas referências utilizadas no
texto. E a partir de maio de 2019, as submissões deverão ser
apresentadas utilizando a ABNT NBR 6023:2018.

4)

Informações sobre a submissão

4.1. Livro
Estrutura:
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo
sem negrito. Tradução de Nome do tradutor. Cidade: Editora,
Ano.
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo
sem negrito. Tradução de Nome do tradutor. Cidade: Editora,
Ano. DOI XXXX. Disponível em: URL do site. Acesso em: Dia
mês (abreviado) ano.
Exemplos:
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à
semântica dos tempos históricos. Tradução de Wilma Patrícia
Maas; Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto;
Editora PUC-Rio, 2006.
RIGNEY, Ann. The Rhetoric of Historical Representation:
three narrative histories of the Frenh Revolution. Cambridge:
Cambridge
University
Press,
1991.
DOI
10.1017/
CBO9780511549946. Disponível em: http://ebooks.cambridge.
org/ref/id/CBO9780511549946. Acesso em: 19 jul. 2012.
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4.2. Livro eletrônico (tipo e-book)
Estrutura:

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem
negrito. Cidade: Editora, Ano. E-book. DOI XXXX. Disponível
em: URL do site. Acesso em: Dia mês (abreviado) ano.
Exemplo:
BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia
Martin (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2011. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/
projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011.
4.3. Capítulo de livro
Estrutura:
SOBRENOME, Nome (orgs.). Título do capítulo. In:
SOBRENOME2, Nome2 (orgs.). Título da obra em negrito:
subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano.
SOBRENOME, Nome (orgs.). Título do capítulo. In: SOBRENOME,
Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito.
Cidade: Editora, Ano.
Exemplos:
LÖWY, Michael. Carga explosiva: o surrealismo como movimento
romântico revolucionário. In: GUINSBURG, J; LEIRNER, Sheila
(orgs.). O surrealismo. São Paulo: Perspectiva, 2008.
RICOEUR, Paul. Fase Documental: a Memória Arquivada. In:
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento.
Tradução de Alain François. Campinas: Editora da Unicamp,
2007. p. 155–192.
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4.4. Coletânea
Estrutura:
SOBRENOME, Nome (orgs.). Título da obra em negrito:
subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano.
Exemplo:
CARDOSO, Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (orgs.).
Representações: contribuições a um debate transdisciplinar.
Campinas: Papirus, 2000.
4.5. Artigo de periódico
Estrutura:
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do periódico:
subtítulo sem negrito, v. X, n. Y, p. pp-pp, Ano.
Exemplo:
RIGOLOT, François. The Renaissance Crisis of Exemplarity.
Journal of the History of Ideas, v. 59, n. 4, p. 557-563,
1998.
4.6. Artigo de periódico on-line
Estrutura:
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do periódico:
subtítulo sem negrito, v. X, n. Y, p. pp-pp, Ano. Disponível em:
URL do site. Acesso em: Dia mês (abreviado) ano.
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do periódico:
subtítulo sem negrito, v. X, n. Y, p. pp-pp, Ano. DOI XXXX.
Disponível em: URL do site. Acesso em: Dia mês (abreviado)
ano.
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Exemplo:
ASDAL, Kristin; JORDHEIM, Helge.Texts on the Move: Textuality
and Historicity Revisited. History and Theory, v. 57, n. 1, p.
56-74, 2018. DOI 10.1111/hith.12046. Disponível em: https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hith.12046.
Acesso
em: 9 abr. 2019.
4.7. Texto disponível na internet
Estrutura:
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do Site, dia, mês
(abreviado), Ano. Disponível em: URL do site. Acesso em: Dia
mês (abreviado) ano.
Exemplo:
BENTIVOGLIO, Julio. “Precisamos falar sobre o currículo de
História”. Café História, 15, maio, 2017. Disponível em:
https://www.cafehistoria.com.br/curriculo-de-historia/.
Acesso em: 18 abr. 2018.
4.8. Artigo publicado em anais eletrônico
Estrutura:
SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO
(EM MAIÚSCULO), número do evento, ano, cidade. Anais [...].
Cidade: Editora, ano, p. pp-pp.
SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO
(EM MAIÚSCULO), número do evento, ano, cidade. Anais [...].
Cidade: Editora, ano, p. pp-pp. DOI XXXX. Disponível em: URL
do site. Acesso em: Dia mês (abreviado) ano.
Exemplo:
ARAÚJO, Rodrigo Cardoso Soares de. O polêmico Corsário,
um pasquim da Corte Imperial (1880-1883). In: SEMINÁRIO
DIMENSÕES DA POLÍTICA NA HISTÓRIA: ESTADO, NAÇÃO,
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IMPÉRIO, I, 2007, Juiz de Fora. Anais [...]. Juiz de Fora: Clio
Edições, 2007, p. 500-501.
4.9. Tese acadêmica
Estrutura:
SOBRENOME, Nome. Título da tese em negrito: subtítulo sem
negrito. Ano. Tese/Dissertação (Grau em Área do programa) Nome do Programa, Universidade, Cidade, Ano.
SOBRENOME, Nome. Título da tese em negrito: subtítulo sem
negrito. Ano. Tese/Dissertação (Grau em Área do programa) Nome do Programa, Universidade, Cidade, Ano. Disponível em:
URL do site. Acesso em: Dia mês (abreviado) ano.
Exemplo:
RIBEIRO, Tatiana O. A apódexis herodotiana: um modo de
dizer o passado. 2009. Tese (Doutorado em Letras Clássicas) Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
4.10. Artigo de Jornal
Estrutura:
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do Jornal, dia
mês (abreviado) Ano. Caderno p. pp-pp.
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do Jornal, dia
mês (abreviado) Ano. Caderno p. pp-pp. Disponível em: URL
do site. Acesso em: Dia mês (abreviado) ano.
Exemplos:
GLEISER, Marcelo. Newton, Einstein e Deus. Folha de S.Paulo,
13 jun. 2010. Ilustrada, p. A23.
RODRIGUES, Artur. Obra de ficção cria “liminar” e vira
alvo de investigação da PF. Folha.com.br, São Paulo, 11
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set. 2015. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2015/09/1680327-obra-de-ficcao-cria-liminar-evira-alvo-de-investigacao-da-pf.shtml. Acesso em: 11 set.
2015.
4.11. Observações sobre a apresentação das referências:
4.11.1. O In, utilizado na apresentação de capítulos de
livros, é em itálico;
4.11.2. Sempre que utilizar uma referência consultada online, deve-se inserir a URL na parte ‘Disponível em:’ e ‘Acesso
em:’, e caso o documento possua DOI, esta informação deve
ser inserida;
4.11.3. URL de artigos de jornais e textos da internet
devem ser encurtadas, recomenda-se o encurtador https://
bitly.com;
4.11.4. A ABNT NBR 6023:2018 não utiliza mais “______.“
e omite o nome de um autor, o nome deve ser repetido.
4.11.5. Não deve ser utilizado aspas (simples ou duplas)
em títulos de lívros, capítulos ou artigos a menos que o título
tenha, efetivamente, este símbolo.
4.11.6. Caso o tipo de documento que você queria citar
não esteja listado acima, pedimos que consulte a ABNT NBR
6023:2018, caso a dúvida persistir, entre em contato com a
secretaria da revista historiadahistoriografia@hotmail.com.

328

Hist. Historiogr., Ouro Preto, v. 14, n. 35, jan.-abr. 2021 - ISSN 1983-9928

