CHAMADA PÚBLICA n. 03/2017
Submissão de artigos para a Revista Outros Tempos
http://www.outrostempos.uema.br
Tema: “Memória,

Desigualdade e Políticas Culturais”

A Revista Outros Tempos, do Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), torna pública a chamada de nº 03, para seleção de Artigos, Resenhas e Estudo
de Caso, que irão compor o volume 15, número 25, jan./jun, 2018, para o dossiê
temático: Memória, Desigualdade e Políticas Culturais, sob organização de:
Antonio Evaldo Almeida Barros, professor da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA/Brasil)
Livio Sansone, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

1. Apresentação
O presente dossiê temático pretende reunir estudos que, ao enfocarem temas e
problemas do patrimônio, da memória, das políticas culturais, das relações entre
estados, governos e grupos e repertórios culturais e identitários, dêem atenção para os
processos de manutenção e questionamento da desigualdade social. Os campos da
memória, do patrimônio e da política cultural tem sido espaços privilegiados para a
historiografia e as ciências sociais e humanas observarem as contradições sociais, para
analisarem os modos como a aparente solidariedade e harmonia social é construída, as
formas como se inventam e se consolidam tradições de dominação e subordinação.
Assim, para além das questões clássicas da “diversidade” comumente relacionadas às
questões da memória, do patrimônio e das políticas culturais, este dossiê aglutina
estudos construídos a partir de diferentes campos e abordagens teóricas e perspectivas
de observação e de análise e atentos à desigualdade e aos conflitos sociais, tais como: as
relações entre memória e desigualdade, patrimônio e políticas culturais, ensino de
história, cultura e memória, as interconexões entre processos de memorialização,
patrimônio e cidadania, entre cultura, memória, colonialismo e pós-colonialismo, entre
patrimônio, memória e identidade. Serão bem-vindas reflexões que analisem
experiências de usos da cultura, do patrimônio, dos lugares de memória para o
desenvolvimento educacional, social e econômico e combate a pobreza e à desigualdade
social.

2. Objetivo
Pela presente Chamada, convidamos aos profissionais e pesquisadores da área de
História e áreas afins, doutorandos e doutores, para o encaminhamento de artigos,
individuais ou em coautoria, para compor o Dossiê Temático “Memória, Desigualdade e
Políticas Culturais”, da Revista Outros Tempos, com publicação prevista para junho de
2018.

3. Cronograma
Lançamento do edital
Data limite de submissão de artigos
Divulgação dos resultados (prevista)
Publicação em versão eletrônica (prevista)

Dezembro de 2017
20 de março de 2018
Abril/2018
Junho/2018

4. Regras de Submissão
a) Os artigos serão submetidos para avaliação do Organizador do Dossiê e
Conselho Editorial da Revista Outros Tempos;
b) Serão selecionados os artigos que obtiveram melhor classificação pelo
Organizador e Conselho Editorial, buscando combinar abordagens
multidisciplinares e diversidades teóricas;
c) Os artigos devem seguir as orientações técnicas de apresentação da Revista
Outros Tempos, como pode ser observado no seguinte link:
http://www.outrostempos.uema.br/OJS/index.php/outros_tempos_uema/about/su
bmissions#authorGuidelines
d) Os artigos que não atenderem às normas de apresentação, serão RETIRADOS;
e) Serão aceitos artigos em português, espanhol, inglês e francês;
f) Os artigos podem ser enviados para a Revista Outros Tempos, via email:
outrostempos_revista@yahoo.com.br
OBSERVAÇÕES:
a) A Revista Outros Tempos tem um número máximo de publicações, por número,
de artigos livres, artigos do dossiê, resenhas e estudos de caso para o Dossiê
temático, são eles:
Categoria
Artigos livres
Artigos dossiê
Resenhas
Estudo de Caso

Máximo
4
12
4
2

b) Cabe a Revista Outros Tempos avaliar e selecionar os artigos, resenhas e estudos
de caso e, caso necessário, organizar um segundo volume, se o número de
artigos submetidos assim permitir.
c) A Revista continua a receber artigos sobre os mais diversos temas, em fluxo
contínuo, para compor a seção de “Artigos Livres”.
São Luís, 01 de dezembro de 2017
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