CHAMADA PÚBLICA n. 04/2019
Submissão de artigos para a Revista Outros Tempos
http://www.outrostempos.uema.br
Tema: “História

Antiga pra quê?” Questões antigas para
problemas contemporâneos”
A Revista Outros Tempos, do Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), torna pública a chamada de nº 04, para seleção de Artigos, Resenhas e Estudo
de Caso, que irão compor o volume 16, número 28, jul./dez., 2019, para o dossiê
temático: “História Antiga pra quê?” Questões antigas para problemas
contemporâneos”, sob organização de:
Ana Livia Bomfim Vieira, professora da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA/Brasil)

1. Apresentação
O dossiê temático “História Antiga pra quê?” Questões antigas para problemas
contemporâneos" é o primeiro dedicado à História da Antiguidade na Revista Outros
Tempos. Neste dossiê o foco é discutir não só o estágio das pesquisas em antiguidade
realizadas no Brasil, mas, sobretudo, demonstrar o alcance das reflexões teóricas e das
problemáticas de pesquisa dos historiadores das sociedades antigas.
Herdeira do classicismo europeu do século XIX e do “maniqueísmo positivista”
que vai tomar conta dos estudos sobre antiguidade desenvolvidos no Brasil durante a
Ditadura Militar, a área de História Antiga foi considerada nos meios acadêmicos
brasileiros, por longo tempo, como absolutamente alheia às questões contemporâneas e,
particularmente, aos problemas sociopolíticos do país. Uma visão que em si denota
profundo desconhecimento das pesquisas sobre a antiguidade feitas no Brasil ou mesmo
em qualquer outro país, pois desde os trabalhos de Bloch e Febvre temos o historiador
engajado em seu tempo.
No Brasil, uma tal perspectiva teve grande impacto. Nas pesquisas em
Antiguidade, há mais de 30 anos vêm-se construindo uma trajetória de conexão com os
problemas sociais, políticos e culturais baseados no hoje. A antiguidade feita no Brasil
nunca teve preocupações tão atuais. Ela se insere de forma comprometida e legítima em
um processo de reflexão contemporâneo, costurando diálogos fundamentais entre as
sociedades antigas e nós.
No interior destes diálogos, muitos são os eixos possíveis: os papeis sociais de
gênero, as relações de trabalho, os regimes políticos e suas relações com as massas e as
elites, os movimentos sociais, as relações familiares e as definições de família, interações
culturais e circulação de população, xenofobias e as questões étnicas, religiosidades e
conflitos , dentre inúmeros outros. Desta forma, convidamos os pesquisadores a ampliar

esse debate. Com este dossiê temático, acreditamos ser possível contribuir para a
consolidação de outras formas de ver e fazer história Antiga.

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 “História Antiga pra quê?”
Questões antigas para problemas contemporâneos”, da Revista Outros Tempos, com
publicação prevista para julho de 2019.

3. Cronograma
Lançamento do edital

Janeiro de 2019

Data limite de submissão de artigos

15 de Abril de
2019

Divulgação dos resultados (prevista)

maio/2019

Publicação em versão eletrônica
(prevista)

Julho/2019

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

Máximo
4

Artigos dossiê 12
Resenhas

4

Estudo de
Caso

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, 30 de janeiro de 2019
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