
Chamada de textos para o Caderno de Textos Diálogos entre Arte e 
Público, número 03, no período de 22 de fevereiro a 29 de março de 2010, 
conforme segue: 
 
TEMA: Acessibilidade Cultural: o que é acessível, e para quem? 
 
Linha Editorial: A terceira edição do Caderno de Textos Diálogos entre Arte e 
Público desse ano de 2010 abordará questões referentes à acessibilidade 
cultural, entendida de modo amplo, reunindo uma série de textos (artigos 
científicos ou não, ensaios, entrevistas, e relatos de experiências) que 
subsidiem diálogos sobre este tema.  
 
Quando e como uma produção cultural torna-se acessível para todos os 
possíveis públicos? Que estratégias são ou podem ser utilizadas pelos diversos 
atores sociais (profissionais da cultura, educadores, pesquisadores, militantes, 
usuários, entre outros) envolvidos na promoção da acessibilidade cultural? 
Qual a formação necessária para os profissionais que atuam e pensam o 
tema? Quais experiências e práticas são desenvolvidas pela iniciativa privada, 
pela sociedade civil, e pelo poder público? 
 
Queremos com esta chamada pública, agregar colaboradores que discutam 
acessibilidade cultural, compreendida em um horizonte diverso de discursos e 
práticas, desejos e demandas, políticas públicas e iniciativas da sociedade civil. 
 
Para tanto, receberemos colaborações para a publicação, na forma de textos 
inéditos, de preferência em língua portuguesa, vinculados à área das artes e 
afins. Os originais deverão ser enviados em forma digital, digitados em Word, 
para: dialogosentrearteepublico@gmail.com   
 
Orientações para envio de textos originais, em ordem de apresentação.  
 
1. O título e o subtítulo devem estar na página de abertura do texto, separados 
por dois pontos e na língua do texto. (letras maiúsculas, fonte 16, negrito, 
centralizado). 
 
2. Nome(s) do(s) autor(es) acompanhado(s) de breve currículo que o(s) 
qualifique na área de conhecimento do texto. O currículo, bem como os 
endereços postal e eletrônico, deve aparecer em rodapé, indicado por 
algarismo arábico. Na publicação não constará o endereço postal.  
 
3. Resumo na língua do texto, com no máximo de 100 palavras, precedido da 
identificação “Resumo”, no caso de artigos científicos e ensaios.  
 
4. Três palavras-chave, na língua do texto, separadas entre si por ponto e 
vírgula e finalizadas por ponto, precedidas da identificação: Palavras-chave.  
 
6. A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo 
ser única e consecutiva para cada texto. As notas explicativas se concentrarão 
no final do texto. É aconselhável que o texto não contenha excessivas notas 
explicativas.  
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7. Referências elaboradas conforme NBR 6023. Exemplo:  
 
SANTOS, Anderson Pinheiro. Será que a influenciou de alguma forma. In: 
Santos, A.P.(Org.). Caderno de Textos Diálogos entre Arte e Público. ISSN 
1983-9960. Recife: Prefeitura do Recife, 2008. V.1. p. 41-45.  
 
8. As citações devem ser apresentadas conforme NBR 10520. Todas as 
citações precisam constar obrigatoriamente na bibliografia. Exemplos:  
 

As técnicas, os artifícios, os dispositivos de que se utiliza o artista para 
conceber, construir e exibir seus trabalhos não são apenas ferramentas inertes, 
nem mediações inocentes, indiferentes aos resultados, que poderiam substituir 
por quaisquer outras. Eles estão carregados de conceitos, eles têm uma 
história e derivam de condições produtivas bastante específicas. (MACHADO, 
2007:16)  

 
[...] os dispositivos de que se utiliza o artista para conceber, construir e exibir  
seus trabalhos não são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes,  
[...]. (MACHADO, 2007:16)  
 
9. Equações e fórmulas, quando destacadas do texto, devem ser centralizadas.  
 
10. Ilustrações (desenhos, fotografias, etc. seja de obra artística ou de material 
educativo) devem ter identificação na parte inferior com título (ou legenda 
explicativa), autor(a), dimensão, data e autor(a) da fotografia; É importante 
destacar que:  
 

10.1 A ilustração e/ou gráficos devem ser inseridos no trecho a que se 
referem.  

10.2 É de responsabilidade do autor(a) do texto, e somente dele(a), a 
solicitação de uso de imagens (direitos autorais) na publicação;  
 
11. Os textos deverão ter, em sua totalidade, até 11.000 caracteres (incluindo 
os espaços), tamanho A4, incluindo imagens, se for o caso, digitadas em Times 
New Roman, fonte 12, espaço simples (entre 1,0 a 1,5), configuração da 
página com margem 2,5 nos quatro lados.  
 
12. Os textos encaminhados serão selecionados a partir de pareceres 
elaborados pelos membros da Comissão Ad Hoc, composta, a priori, pelo 
editor e pelos organizadores do caderno. 
 
13. O Caderno de Textos Diálogos entre Arte e Público não se responsabiliza 
por opiniões expressas nos textos. Ao enviá-lo, o colaborador aceita 
automaticamente as normas da publicação e se submete ao processo de 
seleção e revisão do texto. Garantimos que quaisquer alterações por motivos 
de edição serão comunicadas, sendo solicitado parecer final do 
autor(es)/colaborador(es), bem como agradecimento pela colaboração. Embora 
submetidos à revisão lingüística, a responsabilidade sobre formato, correção e 
conteúdo é dos respectivos autor(es)/colaborador(es). Dar-se-á preferência a 
textos de linguagem acessível e de rigor científico, com número de citações 



limitado que confira contribuição importante e inovadora em relação à temática 
do caderno.  
 
14. É necessário enviar, via Correios ou digitalizado via email, após aprovação 
final, uma autorização de publicação assinada em punho, seguindo o modelo 
abaixo:  
 
Eu, nome do autor, CPF no. número do documento, autorizo a publicação 
do artigo título do artigo no Caderno de Textos Diálogos entre Arte e Público, 
terceira edição, do ano de 2010 a ser lançada durante o Seminário Diálogos 
entre Arte e Público, no ano corrente. Afirmo que o material enviado não fora 
publicado antes e que sou responsável pelas informações relatadas. Autorizo, 
também, a publicação desse meu endereço eletrônico: 
enderecoeletronico@endereco.eletronico na devida publicação. Cidade em 
que reside, data (formato dd/mm/aaaa). Assinatura.  
 
15. O Caderno de textos Diálogos entre Arte e Público será distribuído 
gratuitamente aos participantes e a parceiros como instituições e bibliotecas e 
será lançado em material impresso. O Caderno também será disponibilizado 
em formato PDF no blog do projeto 
(http://dialogosentrearteepublico.blogspot.com).  
 
16. Por ser um material de distribuição gratuita, não haverá verba para 
custear/remunerar qualquer contribuição que nos seja enviada.  
 
17. A publicação possui registro copyleft que permite cópias parciais e/ou 
integrais, assim como distribuição livre, desde que sejam resguardados os 
direitos autorais, necessitando de citação das fontes. 
 
18. O Caderno de Textos Diálogos entre Arte e Público reserva-se o direito de 
priorizar a publicação de artigos de autores que não integraram sua edição 
anterior. Os textos enviados poderão reservados, com a anuência de seus 
autores, para publicação em próximos números.  
 
Recife, 12 de fevereiro de 2010. 
 
Anderson Pinheiro (editor)  
 
andersonpinheiro@ymail.com  
http://dialogosentrearteepublico.blogspot.com/  
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