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Como resultado da articulação de pesquisadores de diversas instituições de ensino superior no 

país,  surgiu  em  2011  e  desde  então  vem  se  consolidando  a  Rede  Brasileira  de  História  da 
Geografia e Geografia Histórica,  voltada à pesquisa e ao reconhecimento das relações entre a 

história  e  a  geografia,  ao  estudo  correlato  dos  processos  de  constituição  dos  conhecimentos 

geográficos e dos processos de conformação territorial.

A Nova Série retoma a trajetória anterior da Revista (publicada entre 2000 e 2007) com renovado 

interesse nas áreas de pesquisa às quais se dedica e como expressão do esforço de organização 

daquelas por parte da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica.

Convocamos a comunidade científica para o terceiro número, enfocando, desta vez, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, através dos seguintes aspectos: origens e trajetória; os 

saberes produzidos em seus gabinetes (temas, projetos, métodos, linhas de investigação etc.); os 

personagens  (notadamente  engenheiros,  geógrafos  e  economistas)  e  suas  contribuições  para  o 

Instituto;  as  práticas  territoriais  e  políticas  de  importância,  inclusive,  para  o  planejamento  e 

consecuções de objetivos do Estado nacional brasileiro em diversos momentos históricos. 

Visa-se igualmente neste terceiro número evidenciar os pontos de ruptura no IBGE, salientando 

sua importância na conformação do campo da geografia brasileira e investigar se órgãos similares ao 

Instituto, em outros países, tiveram (ou não) papel semelhante, tanto para as práticas estatais quanto 

para os saberes em âmbito mais acadêmico.

Sugerimos algumas questões para balizar as investigações, a saber: em que contexto nacional e 

internacional foi fundado o IBGE? Por que razões? Quais as relações do IBGE com o aparelho do 

Estado e como ocorreram diversas mudanças institucionais nesse órgão ao longo dos anos? Quais 

as  relações  entre  suas  três  alas  constituintes  (serviços  estatísticos,  geográficos  e  censitários)? 
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Observam-se transformações no Instituto em transições políticas importantes em seu período de 

existência  –  “República  Liberal”,  ditadura  militar,  “abertura  pós-1985”?  Quais  as  “geografias” 

produzidas  ao  longo  de  mais  de  seis  décadas  de  IBGE?  Que  influências  teórico-metodológicas 

tiveram relevância no Instituto? Em que épocas? Quem foram seus “grandes” personagens? Quais as 

produções  cartográficas  do  Instituto?  Que  pape  tiveram  no  conjunto  da  produção  cartográfica 

nacional? Qual a finalidade dos arrolamentos estatísticos do Instituto? Até que ponto as produções do 

IBGE  foram  independentes  dos  desígnios  do  Estado?  E  na  América  Latina,  sobretudo:  que 

similaridades – e diferenças – há entre o IBGE e seus coirmãos?

São  questões  de  vital  importância  para  o  entendimento  de  parte  significativa  da  história  da 

geografia no Brasil, a partir da década de 1930. 

Normas editoriais e de formatação

Aspectos gerais:

Artigos: Textos com no máximo 25 páginas segundo as normas embaixo.

Resenhas: Elaborações de até 3 páginas, versando sobre livros publicados e teses defendidas e em 

consonância com as propostas da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica.

Notas de pesquisa:  Elaborações de no máximo 3 páginas relatando o andamento de projetos de 

pesquisas,  visando  divulgar  e  abrir  o  debate  para  possíveis  contribuições  que  permitam  o 

aprimoramento das reflexões em curso.

Clássicos e textos de referência:  Publicação ou tradução de textos de interesse, inéditos ou de 

difícil  acesso,  que se constituem em referência teórico-metodológica para o campo científico,  de 

autores clássicos e contemporâneos.

Documentos, mapas e imagens:  Publicação e comentário de documentos, mapas ou imagens de 

época, de difícil acesso ou inéditas, que sejam do interesse do campo científico.
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Aspectos específicos: 

Todas as propostas de contribuição devem estar em editor de texto Microsoft Word ou compatível, 

com fonte Times New Roman tamanho 12 e espaço 1,5.

Todas as propostas de contribuição devem ter, na primeira página do arquivo digital, os seguintes 

dados  do  autor:  nome  completo,  filiação  institucional  com  endereço  postal  completo,  titulação 

acadêmica, agência de fomento à qual se vincula (no caso de ser bolsista), endereço residencial e 

endereço eletrônico.

Os artigos devem ser acompanhados de um resumo de, no máximo, 5 linhas e de 3 palavras-

chave. Além de serem apresentados em português, o resumo, as palavras-chave e o título do artigo 

devem ser  apresentados também em inglês  e em uma terceira língua estrangeira que pode ser 

espanhol ou francês. As edições críticas de fontes e documentos seguirão as mesmas especificações 

dos artigos.

Em todas as modalidades de texto (artigos, resenhas ou edições críticas de fontes e documentos), 

as notas devem ser colocadas no rodapé e a bibliografia ao final do texto.

Em artigos, resenhas ou edições críticas de fontes e documentos, as citações de até três linhas 

devem  vir  entre  aspas  e  no  corpo  do  texto.  As  citações  com  mais  de  três  linhas  devem  vir 

destacadas, em corpo menor, sem aspas e com recuo à esquerda de 4 cm.

Os termos em idiomas diferentes do idioma do texto devem ser grafados em itálico.

As citações bibliográficas das notas de rodapé e da bibliografia final devem seguir as normas da 

ABNT.

Envio das contribuições:

Artigos  completos  assim como propostas  de  contribuições  para  as  demais  seções  da  revista 

deverão ser encaminhados para avaliação até 31 de agosto de 2013 para o e-mail: 

terrabrasilis@redebrasilis.net
Serão aceitos artigos e contribuições em português, inglês, francês e espanhol.
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