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Em junho de 2016, a Tempo comemorou os 20 anos de seu primeiro 
número. Com o dossiê “Violência e cidadania”, editores e autores deram 
início a reflexões ainda hoje atuais. Permanecem nos noticiários a vio-

lência no campo e na cidade, denúncias contra os autoritarismos e a defesa 
da democracia. Por certo, o primeiro número da revista tocava em temas da 
contemporaneidade e do cotidiano brasileiro, mas os editores sempre pro-
curaram ampliar os debates e incentivar a publicação de temas variados. Ao 
longo desses anos, os dossiês e os artigos acompanharam as investigações de 
nossos docentes, que convidaram ou receberam contribuições de investiga-
dores nacionais e internacionais, fazendo da revista um representativo docu-
mento das discussões que movimentaram a academia brasileira nas últimas 
duas décadas. Assim, construíram um periódico aberto aos debates, às diversas 
correntes teóricas, mas sempre preservando a identidade acadêmica.

Para aumentar o diálogo e a difusão do conhecimento, a coleção de artigos 
está integralmente disponível no site da revista. O suporte de publicação e a 
periodicidade passaram por notáveis mudanças: inicialmente impressos em 
papel no fim de cada semestre, hoje os novos números são disponibilizados a 
cada quatro meses, exclusivamente online, no site da revista. A facilidade de 
acesso às edições online e gratuitas (open access) ampliou a internacionali-
zação, atraindo mais leitores interessados na produção brasileira, bem como 
mais contribuições de pesquisadores europeus e latino-americanos. Também 
nesse esforço de internacionalização, a partir de 2013 pelo menos um quarto 
dos artigos é vertido integralmente para o inglês. Se, de um lado, a gratuidade 
da revista democratizou o acesso aos leitores, também retirou-lhe as verbas 
conseguidas com a venda dos exemplares impressos, tornando-a inteiramente 
dependente das agências de fomento. Atualmente, a revista conta com o suporte 
financeiro de CNPq, Capes, Faperj e Proppi-UFF.

Esse empenho em sintonizar o periódico às exigências de um público leitor 
cada vez mais amplo e internacional também provocou mudanças nas formas 
de gerenciamento dos artigos e de controle dos processos internos. Essa profis-
sionalização foi um processo lento, envolvendo diferentes editorias da revista, 
que tratou de conter a endogenia, adotar avaliação cega (peer review) para 
todos os artigos publicados e cumprir rigorosamente os prazos de publicação.

Os 20 anos de experiência incentivaram a alteração das regras, e assim atua-
lizamos, mais uma vez, as atribuições do corpo editorial, a avaliação dos artigos 
e o funcionamento dos dossiês. Em maio de 2015, o colegiado do Departamento 
de História da Universidade Federal Fluminense (UFF) aprovou o novo regula-
mento da revista. O corpo editorial teve as atribuições redefinidas, sua compo-
sição periodicamente modificada e capaz de representar as diversas tendências 
desse Departamento. No novo regulamento, os processos de avaliação recebe-
ram grande destaque, reafirmando o compromisso de manter a avaliação cega 
de todos os artigos, inclusive aqueles que comporão os dossiês temáticos. No 
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regulamento e no site, a Tempo esclarece as novas regras de aprovação dos arti-
gos. As normas, então, se tornaram mais duras para preservar a qualidade dos 
artigos publicados. A Tempo tem se empenhado em garantir também a lisura 
dos processos de avaliação, escolhendo pareceristas altamente especializa-
dos e coibindo avaliações em que houver conflitos de interesses entre autores 
e pareceristas. Para tanto, os editores devem cuidar pessoalmente da escolha 
e de todas as etapas de avaliação.

Tradicionalmente organizados somente por professores do Departamento 
de História da UFF, em outubro de 2015 o colegiado alterou bastante as nor-
mas dos dossiês. Assim, a partir de abril de 2016 a Tempo fez chamada pública, 
abrindo a organização de dossiês a quaisquer pesquisadores. A iniciativa pre-
tende ampliar os temas publicados na revista e incentivar a participação de 
colegas de outras universidades e centros de pesquisa. As propostas são jul-
gadas pelo Conselho Editorial e, depois de aprovados os dossiês, a Tempo faz 
chamada pública para artigos referentes às temáticas dos dossiês. Na primeira 
etapa desse primeiro processo, o edital esperava aprovar quatro propostas, mas 
o sucesso da chamada pública foi enorme, e recebemos 22 propostas prove-
nientes de pesquisadores do Brasil, de Portugal, da Argentina e dos Estados 
Unidos. O Conselho Editorial decidiu, então, aprovar seis propostas, todas 
baseadas em parcerias entre historiadores brasileiros e estrangeiros.

Desde o ano passado, a Tempo tem convidado frequentemente avaliado-
res estrangeiros para analisar tanto artigos avulsos quanto artigos destinados 
aos dossiês. Com essa política, pretende-se não somente ampliar o corpo de 
pareceristas, mas também internacionalizar nosso sistema de avaliação. A 
participação de avaliadores estrangeiros elevou o número de artigos rejeita-
dos e, por vezes, inviabilizou a publicação de dossiês. Em razão do alto grau 
de exigência, a Tempo não publicará os dossiês em todos os seus números e o 
fará somente quando todos os artigos passarem com bom desempenho pelas 
etapas de avaliação.

A alta qualidade da Tempo pode ser dimensionada a partir da crescente 
participação de autores estrangeiros na revista. Nos últimos três números, teve 
colaborações provenientes de universidades da França, Alemanha, Portugal e 
Espanha. Os estrangeiros perfazem cerca de 30% dos autores publicados. Para 
incentivar a internacionalização, a revista ainda publicou artigos em inglês, 
francês e espanhol. A prática teve boa repercussão, pois aumentaram as ofertas 
de artigos provenientes do estrangeiro. A versão em inglês de artigos em por-
tuguês consome parte substancial de nossos recursos. Para tornar as regras de 
tradução transparentes, o Conselho Editorial criou regras baseadas nos pare-
ceres. Em cada número, os artigos em português com as melhores avaliações 
terão a versão em inglês, ou seja, serão publicados em português e em inglês. 
A proposta é atingir a meta de 25% dos artigos publicados em inglês.

Em suma, em seus 20 anos, a Tempo tem se reinventado para se tornar um 
periódico atualizado e integrado ao debate internacional. É para isso que os 
editores e o Conselho Editorial trabalham diariamente.

Os editores


