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TÍTULO (provisório): A HISTÓRIA ATRAVÉS DAS CÂMERAS 

 

 

1. ORGANIZADORES 

 

Fabiane Taís Muzardo - Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Mestra em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e licenciada em História pela 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Professora da Universidade Norte do 

Paraná (Unopar). Email: fabianemuzardo@yahoo.com.br. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1878661538516489. 

 

LEANDRO MAYER - Doutor e mestre em História pela Universidade de Passo Fundo. 

Especialista em Tecnologias em Educação (PUC-RIO). Especialista em Educação com ênfase em 

História e Filosofia pela SEI-FAI. Licenciado em Filosofia (PUC-RS). Servidor efetivo da 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. E-mail: mayerleandro@yahoo.com.br. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2634728709712813. 

 

MARIANA DIAS ANTONIO - Doutora e mestra em História pela Universidade Federal do 

Paraná (UPFR). Licenciada em História pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson 

(UNAR). E-mail: mariana.diasant@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3014949770055190.    

 

 

2. TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO 

 

A imagem fotográfica seduz, fazendo-se presente em mídias eletrônicas e impressas, 

exposições e intervenções artísticas, campanhas publicitárias, processos judiciais, em suas formas 

estáticas (fotografia) ou dinâmicas (audiovisual). Ela carrega consigo uma força atestatória e 

testemunhal que poucas fontes são capazes de apresentar. Além disso, podem ser utilizadas tanto 

para „comprovar‟ acontecimentos quanto para „manipular‟ nossa percepção sobre eles. Como 

qualquer fonte histórica, necessita de leitura crítica capaz de contextualizar o documento em si e 

suas formas de produção, circulação, apropriação e uso. As contribuições para tais leituras derivam 

de diversas áreas, como História, Ciências Sociais, Semiologia, Comunicação, Cinema e Artes 

Visuais. Diante disso, a presente chamada visa congregar contribuições de diferentes áreas acerca 

da produção, meios de divulgação, usos e possíveis abusos de fontes fotográficas, fotojornalísticas 

e/ou audiovisuais para a escrita da História em diferentes temporalidades. 

 

Sugestão de temas a serem abordados 

- Fotografia e/ou cinema como fonte histórica; representações da História através da 

fotografia e/ou cinema; fotografia e/ou cinema documental; acervos fotográficos e/ou 

cinematográficos como espaços de memória; preservação e gestão de acervos fotográficos e/ou 

cinematográficos; a História através do fotojornalismo, fotonovela e/ou do audiovisual; fotografia 

de imprensa na construção e memória do acontecimento histórico; fotografia artística e/ou 
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publicitária em perspectiva histórica; história através da fotografia artística e/ou publicitária; outras 

formas de produção fotográfica do registro histórico (paparazzi, câmeras de vigilância); direito de 

imagem, direito à informação e direito ao esquecimento na interface entre História e imagem 

fotográfica; a imagem fotográfica na historiografia (abordagens, métodos e críticas). 

 

 

3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

 Quem pode submeter: mestrandos, mestres, doutorandos e doutores. 

 Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, com as 

referências; 

 Estrutura sugerida: Título, 1. Introdução, 2. Desenvolvimento, 3. Considerações Finais e 

Referências (com base nas normas da ABNT 6023); 

 Título centralizado, em negrito e maiúsculo, fonte Times New Roman, tamanho 12; 

 Indicação do(s) autor(es) logo após o título, alinhamento à direita; 

 Nota de rodapé com titulação, vínculo profissional e e-mail; 

 Texto com estrutura em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm entre 

linhas e justificado, sem espaçamento entre parágrafos; 

 Citações curtas deverão ser posicionadas no corpo do texto, entre aspas. Citações longas 

deverão estar separadas do texto, sem aspas, destacadas com recuo de 4 cm da margem 

esquerda. Citação na forma: Autor, data, página;  

 Caso utilize algum tipo de imagem, mapa ou ilustração, indicar a fonte; 

 Somente a capa será colorida; 

 É de responsabilidade do(s) autor(es) a revisão ortográfica e gramatical; 

 É de responsabilidade do(s) autor(es) a autoria da pesquisa (é vedado plágio) e a observação 

dos preceitos éticos. 

 O livro será editorado (confecção da capa, ISBN, DOI, código de barras, ficha catalográfica, 

Conselho Editorial, arte-finalização), disponibilizado em formato e-book pela Editora 

Schreiben (www.editoraschreiben.com).  

 

 

4. INVESTIMENTOS E PRAZOS 

 

 O valor por capítulo será de R$ 100,00 (cem reais); 

 Cada capítulo deverá ter, no máximo, 04 autores; 

 O pagamento do capítulo deverá ser feito após o aceite (via depósito/transferência); 

 O e-book do livro será disponibilizado aos autores e ficará hospedado no site da Editora 

Schreiben para download gratuito. Exemplares físicos poderão ser adquiridos de acordo com 

a(s) demanda(s) do(s) autor(s);  

 Prazo para envio do manuscrito: 31 de outubro/2022; 

 Previsão de publicação do e-book: dezembro/2022. 

 Os textos devem ser enviados para: mariana.diasant@gmail.com 
 


