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2 APRESENTAÇÃO TEMÁTICA: 

A contribuição das mídias na pesquisa histórica reflete uma maior percepção do seu valor 

documental e simbólico para os estudos históricos. Com a renovação do campo da História a partir 

da terceira geração dos Annales, da renovação marxista e da Nova História Política, houve uma 

dilatação do campo temático, provocando uma nova forma de olhar para os fatos e, com isto, 

ampliando consideravelmente os tipos de fontes aceitas para a construção histórica. Neste contexto, 

por muito tempo, a mídias e seus veículos, antes vistas como fontes pouco seguras, por serem 

compostas de subjetividade, assume um novo papel para o trabalho do historiador. Ampliando-se os 

horizontes para novas reflexões e problemáticas nos conhecimentos sobre as sociedades do passado. 

O sentido fugaz da informação presente nestas, destaca o registro do momento em que aconteceu o 

fato, evidenciando a representação do cotidiano de uma época. Contudo, os discursos produzidos se 

inserem em meio às disputas e interesses de cada meio. Desta forma, cabe ao historiador estar 

atento aos cuidados e limites que a mídia, como fonte, impõe, pois ela não pode ser estranha à vida 

real. Seria uma interpretação abstrata não levar em consideração as paixões, os impulsos, as 

motivações morais, até mesmo os desinteresses presentes. Assim, ao pesquisador, não apenas os 

elementos do momento histórico são importantes, mas buscar captar também quais são os elementos 

de interesse da própria mídia, considerando que política está estritamente relacionada com a atuação 

dos meios de comunicação, já que estes podem ser percebidos como extensões das instituições 

políticas, sendo importantes meios de legitimação do poder, através de sua capacidade de 

influenciar e formar opiniões. Neste contexto, fazer uma análise de seu discurso é imprescindível e, 

por isso, surgem variadas metodologias de análise desta gama de diferentes fontes midiáticas. 

Assim, o objetivo deste e-book é compilar as discussões da mídia quanto fonte e objeto de pesquisa, 

e os métodos de análise destas como fonte histórica, no viés político, buscando congregar pesquisas 

que abordem de alguma maneira esta relação História e Mídias, a esfera política e a atuação 

ideológica dos meios de comunicação, apontando os riscos e as precauções necessárias, refletindo 

sobre possíveis abordagens teóricas e metodológicas.  



 

3 TEMAS DE SUBMISSÃO: 

Pesquisas que utilizem a mídia como fonte de estudo, demonstrando a importância desta para 

construção e reconstrução da história, pois através dos meios de comunicação, podemos desvendar 

o social, o político, o cultural, o econômico, e até mesmo aspectos religiosos de uma sociedade em 

um determinado recorte temporal, permitindo conhecer e compreender os agentes participantes do 

processo social em todos seus aspectos, bem como, sua participação para a construção da história. 

Elencando, assim, a possibilidade de utilização dos veículos de comunicação para o enriquecimento 

do processo histórico político. 

 

4 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

● Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 12 páginas, com as 

referências; 

● 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 1,5cm 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; 

● Caso o trabalho contenha imagens, estas deverão estar em resolução mínima de 300 dpi, no 

formato PNG ou JPG, e gravadas no próprio documento; 

● 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 e disponibilizado em formato e-book pela Editora Schreiben 

(www.editoraschreiben.com).  

● A obra terá ISBN, DOI (do livro), ficha catalográfica, conselho editorial, atendendo os 

requisitos do Qualis Livros CAPES. 

 

4 INVESTIMENTOS E PRAZOS: 

● O valor por capítulo será de R$100,00; 

● Cada capítulo poderá ter, no máximo, 04 autores; 

● O pagamento do capítulo deverá ser feito logo 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 

as demandas dos (as) autores (as);  

● Prazo para envio do manuscrito: 15 de janeiro/2022 

● Previsão de publicação do e-book: 10 de fevereiro/2022 

● E-mail para envio dos artigos: mayerleandro@yahoo.com.br 
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