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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.

As formas de se contar a história dos mapas e de se apropriar dos mapas para contar histórias 

foram profundamente alteradas nas últimas décadas.  Por um lado,  o debate teórico em torno da 

cartografia  e  suas  distintas  linguagens  ao  longo  do  tempo  vêm  se  desenvolvendo  com  fôlego 

renovado. Por outro, deve-se reconhecer que vivemos um «boom» mundial da cartografia. Bases de 

dados dos mais diversos tipos, softwares especializados e mapotecas digitais proliferam no mundo 

inteiro. Neste contexto, os estudiosos interessados em cartografia histórica podem acessar coleções 

de cartografia antiga ou mesmo produzir seus próprios mapas ao alcance de um clique.

A cartografia digital vem transformando nossa forma de entender e utilizar os mapas, aproximando 

multidões das possibilidades cartográficas. Assim, a história da cartografia torna-se uma área que 

extrapola barreiras disciplinares e desperta o interesse de públicos variados. Já a cartografia histórica 

revela-se cada vez mais como uma potente ferramenta de análise social. O número 4 da Revista 

Terra Brasilis deseja convidar os pesquisadores do Brasil, da América Latina e do Mundo a refletirem 

sobre estas relações entre mapas, história e novas tecnologias. 
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Se você tem um trabalho em que explora um mapa, uma série de mapas, um cartógrafo ou um 

conjunto de cartógrafos duma época determinada, principalmente com relação ao Brasil e à América 

Latina; se você faz pesquisa histórica e utiliza ferramentas cartográficas para melhor compreender e 

ilustrar os processos que estuda; se você, tal vez como cartógrafo ou cartógrafa, tem refletido sobre 

as possibilidades e limitações das novas tecnologias cartográficas digitais; ou se você combina estas 

abordagens em uma ou outra forma original e interessante: convidamos você a enviar um artigo para 

a avaliação do nosso conselho Científico e Editorial.  Sabemos que é um campo em expansão e 

esperamos receber trabalhos com abordagens teóricas e documentações empíricas variadas.

Os artigos serão avaliados segundo à sua pertinência temática, à originalidade e coerência das 

proposições desenvolvidas, à erudição e atualidade historiográfica demonstradas, à profundidade das 

reflexões e à solidez das conclusões.

Não há um limite determinado para a quantidade de mapas, mas aconselha-se não incluir nem 

mais nem menos que os necessários para ilustrar o argumento. Recomenda-se que cada um dos 

mapas seja acompanhado de um título, uma legenda e dos respectivos créditos da imagem. Neste 

último aparte deve citar-se a mapoteca digital e o respectivo link para o mapa (no estilo dos artigos já 

publicados na revista). Deve anexar-se ao final do artigo uma lista dos mapas utilizados, formalmente 

citados.

Convidamos  também  para  o  envio  de  contribuições  nas  outras  seções  da  revista:  notas  de 

pesquisa de no máximo 3 páginas para pesquisas em andamento, resenhas de livros publicados 

recentemente acerca do nosso tema, assim como propostas de textos clássicos ou de referência que 

mereçam ser traduzidos ou republicados.
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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.

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 
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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 13 de janeiro de 2014 para o e-mail: 

terrabrasilis@redebrasilis.net

Serão aceitos artigos e contribuições em português, inglês, francês e espanhol.

http://terrabrasilis.revues.org                                                                   http://redebrasilis.net

mailto:terrabrasilis@redebrasilis.net


Comitê Editorial

Editores Científicos:
Antonio Carlos Robert Moraes (DG/USP)
Manoel Fernandes de Sousa Neto (DG/USP)

Editores Executivos:
Larissa Lira (DG/USP)
David Palacios (DG/USP)

Editor Assistente
Breno Viotto (DG/USP)

Editores Convidados:
André Reyes Novaes (DG/UERJ)
David Palacios (DG/USP)

A Revista Terra Brasilis (Nova Série) é uma publicação da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia 
Histórica, sediada no Laboratório de Geografia Política do Departamento de Geografia da Universidade de São 

Paulo.

Endereço para correspondência: Av. Prof. Lineu Prestes, 338 - Cidade Universitária - São Paulo - SP - Brasil

http://terrabrasilis.revues.org                                                                   http://redebrasilis.net


	Normas editoriais e de formatação

