Instruções aos Colaboradores
A revista ANTHROPOLÓGICAS aceita trabalhos originais em língua portuguesa, espanhola ou inglesa; e
trabalhos ainda não publicados na língua portuguesa:
· Artigos (até 10.000 palavras - incluindo bibliografia e notas)
· Resenhas (até 1.200 palavras; de preferência de publicações dos últimos dois anos). Resenhas não devem
receber título, mas devem apresentar a referência completa das obras analisadas, indicando também o número
de páginas.
. Ensaios bibliográficos (até 4.000 palavras, incluindo bibliografia e notas).
. Entrevistas (até 2.500 palavras).
Os textos (salvo Resenhas e Ensaios) devem ser acompanhados por:
· Resumos em português e em inglês (até 150 palavras, cada).
· 4 a 5 palavras-chave em português e em inglês (colocadas após o resumo).
. Título em Inglês.
· Informações sobre o autor (função ou cargo atual, vínculo institucional, endereço institucional e e-mail),
sendo estas colocadas em nota de rodapé.
Os seguintes aspectos devem ser observados na realização dos textos:
· Espaço duplo. Fonte: Times New Roman 12.
· Aspas duplas para citações. Aspas simples para palavras com emprego não convencional.
· Itálico para palavras estrangeiras, neologismos e títulos de obras e publicações.
· Notas de fim numeradas em ordem crescente.
· As referências bibliográficas no corpo do texto devem aparecer com o seguinte formato: (sobrenome do autor/espaço/ano de publicação:página), p. ex.: (Sahlins 1998:203). Diferentes títulos do mesmo autor publicados
no mesmo ano devem ser identificados por uma letra depois da data (p. ex.: Kuper 1999b:68).
· Referências bibliográficas simples (sem comentários) devem ser inseridas no corpo principal do texto e não
nas notas de rodapé, sendo estas reservadas a comentários ou explicações.
Gráficos, quadros e mapas devem ser encaminhados no fim do texto, corretamente numeradas e tituladas, com
devida referência (se reproduzidos de outra fonte) e com indicação do local de sua inserção no texto.
A bibliografia, no final do trabalho e em ordem alfabética, deve respeitar os seguintes formatos representados
por exemplos (pede-se atenção especial à pontuação, espaços, uso de itálico e de maiúsculas)
Livro:
KUPER, Adam. 2008. A Reinvenção da Sociedade Primitiva: Transformações de um Mito. Recife: Editora
Universitária UFPE
Coletânea:
HOBART, Mark (ed.). 1993. An Anthropological Critique of Development: The Growth of Ignorance. (EIDOS)
London, New York: Routledge.
Artigo em periódico:
VIDAL, Lux Boelitz. 1999. "O modelo e a marca, ou o estilo dos 'misturados': cosmologia, história e estética
entre os povos indígenas do Uaçá." Revista de Antropologia, 42(1-2):29-45.

Artigo em coletânea:
CHIBNIK, Michael. 2002. "The Evolution of Market Niches among Oaxacan Wood-Carvers." In COHEN, Jeffrey
H. & DANNHAEUSER, Norbert (eds.): Economic Development: An Anthropological Approach, pp. 23-50. Walnut
Creek: AltaMira Press.
Tese acadêmica:
GOMES, Mércio Pereira. 1977. The Ethnic Survival of the Tenetehara Indians of Maranhão, Brazil. Ph.D. Dissertation. Gainesville: University of Florida.
Trabalho apresentado em evento:
BURITY, Joanildo. 2004. Religião e república: desafios do pluralismo democrático. Trabalho apresentado no
Seminário Temático “Republicanismo, religião e estado no Brasil contemporâneo”, XXVIII Encontro Anual da
ANPOCS, Caxambu – MG.
Publicações Online:
BONHOMME, Julien. 2007. Anthropologues embarqués. (www.laviedesidees.fr/Anthropologues-embarques.
html; acesso em 11/12/07).

Submissões de artigos e maiores informações em:
http://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas

Information for Authors
The revista ANTHROPOLÓGICAS accepts original papers in English, Portuguese and Spanish, and materials
not yet published in Portuguese:
· Articles (no more than 10.000 words - including references and notes).
· Reviews (no more than 1.200 words; preferably of publications from the last two years). Reviews should not
have titles, but present complete references of the publications analyzed, also indicating its number of pages.
. Bibliographical essays (no more than 4.000 words - including references and notes).
. Interviews (no more than 2.500 words).
The texts (save Reviews and Essays) should be accompanied by.
· Abstracts in Portuguese and English (no more than 150 words each one). ·
. 4 to 5 key words (to be placed after the abstract).
. Title in English.
· Information about the author (current occupation or function, institution, institutional address and e-mail),
to be placed in footnote.
The following aspects should be considered for materials submitted:
· Double spacing.
· Font Times New Roman 12 pt.
· Normal quotation marks("...") for quotations. Inverted commas ('...') for uncommon use of words.

· Italics for expressions in foreign languages, neologisms and titles of works and publications.
· Footnotes always in numerical order.
· References to publications included in the text should have the following format: (name of the author/space/
year of publication:page), for example: (Sahlins 1998:203). Various titles of the same author published in the
same year should be identified by a character after the date (for example: Kuper 1999b:68).
· Simple references to publications (without any comment) should be included in the text, not in the footnotes.
These should only be used for textual comments and explications.
All illustrative material (drawings, charts, maps, diagrams, and photographs) should be sent at the end of the
text and in a form suitable for publication without redrawing, with correct numbers and titles, due references (if
reproduced from another source) and exact indication of the places where they have to be inserted in the text.
All bibliographical titles should appear in alphabetical order at the end of the article and should be presented according to the following model, (please pay special attention to punctuation, spaces, italics, and capital
letters):
Monographs:
KUPER, Adam. 2008. A Reinvenção da Sociedade Primitiva: Transformações de um Mito. Recife: Editora Universitária UFPE
Edited books:
HOBART, Mark (ed.). 1993. An Anthropological Critique of Development: The Growth of Ignorance. (EIDOS)
London, New York: Routledge.
Articles in journals:
VIDAL, Lux Boelitz. 1999. "O modelo e a marca, ou o estilo dos 'misturados': cosmologia, história e estética
entre os povos indígenas do Uaçá." Revista de Antropologia, 42(1-2):29-45.
Articles in edited books:
CHIBNIK, Michael. 2002. "The Evolution of Market Niches among Oaxacan Wood-Carvers." In COHEN, Jeffrey
H. & DANNHAEUSER, Norbert (eds.): Economic Development: An Anthropological Approach, pp. 23-50. Walnut
Creek: AltaMira Press.
Theses:
GOMES, Mércio Pereira. 1977. The Ethnic Survival of the Tenetehara Indians of Maranhão, Brazil. Ph.D. Dissertation. Gainesville: University of Florida.
Papers presented at congresses or other events:
THEIJE, Marjo de. 1996 Brazilian Base Communities and the Genderedness of Ideology and Practice. Lecture at
the Spring Conference of NGG/NOSTER, Heeze, May 14-15, 1999.
Online publications:
BONHOMME, Julien. 2007. Anthropologues embarqués. (www.laviedesidees.fr/Anthropologues-embarques.
html; acesso em 11/12/07)

For submissions and for more information, see:
http://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas

