Normas para apresentação de originais

NORMAS DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO
Normas para apresentação dos originais
1) Originalidade
Trans/Form/Ação publica textos
originais na forma de artigos, além de
entrevistas, traduções de ensaios filosóficos
de reconhecida relevância, e resenhas
de obras filosóficas. O autor, ensaísta,
resenhista ou tradutor que publicar na
revista precisa aguardar dois anos, isto é,
seis fascículos, para poder apresentar uma
nova proposta.
2) Tema
Os temas tratados devem ser da
área de Filosofia ou ter uma abordagem
filosófica interdisciplinar, os quais podem
ser resultados de pesquisa ou ter caráter
meramente informativo. As traduções
precisam ser de textos clássicos de Filosofia
e as resenhas de livros publicados, há menos
de dois anos.
3) Parecer
O manuscrito, seja no formato
de artigo, seja tradução de algum texto
filosófico ou ainda resenha de livros
filosóficos, é submetido ao exame “cego” de
dois pareceristas. Este procedimento apenas
não é tomado para com os ensaios dos
números temáticos, quando o(a) autor(a),
de notório conhecimento e produção
em relação ao tema, é convidado pelo(a)
editor(a) da revista a escrever o texto.
Os pareceristas são, preferencialmente,
professores vinculados a Programas de Pósgraduação em Filosofia. As modificações
e/ou correções sugeridas pelos pareceristas
quanto à redação (clareza do texto,
gramática ou novas normas ortográficas), ou
em relação ao conteúdo das contribuições

são repassadas aos respectivos autores, que
terão um prazo delimitado para efetuarem
as alterações requeridas.
4) Informações gerais
Os manuscritos submetidos para
publicação devem ser encaminhados
on-line pela plataforma do SEER, já no
formato de “avaliação cega” (sem dados
que identifiquem o autor), via homepage
da revista, em versão do Word (.doc, docx)
ou formato Rich Text Format (.rtf ). São
aceitos trabalhos redigidos em português,
espanhol, italiano, francês e inglês. Os
trabalhos já no formato de “avaliação cega”
serão direcionados para um avaliador da
área de Filosofia, que comumente será o
editor ou eventualmente algum membro
do Conselho Editorial, a fim de checar a
pertinência de sua possível publicação na
Trans/Form/Ação, bem como a adequação
de seu formato, para posteriormente ser
encaminhado aos pareceristas.
5) Preparação dos originais
Os originais devem estar em
versão Word (doc, docx) ou Rich Text
Format (rtf ) e editados com fonte Time
News Roman, tamanho 12, espaçamento
1,5 e extensão média de 18 páginas. O
texto deve observar a seguinte sequência:
título, resumo (mínimo de 100 e máximo
de 200 palavras), palavras-chave (máximo
de cinco itens), texto, agradecimentos
(quando houver), abstract (versão para o
inglês do resumo), keywords (tradução para
o inglês das palavras-chave) e bibliografia
(referências dos trabalhos citados no texto
e das obras consultadas, arroladas em uma
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única ordem alfabética de sobrenome dos
autores). O resumo e as palavras-chave que
precedem o texto devem estar no idioma
do texto. O abstract (resumo) e keywords
(palavras-chave), após o texto, devem estar
em inglês ou em português quando o texto
for editado em inglês. As notas devem
aparecer no rodapé da página e as referências
bibliográficas no final do trabalho.
5.1. Bibliografia
As referências bibliográficas devem
ser dispostas em ordem alfabética pelo
sobrenome do primeiro autor e seguir
a norma NBR 6023/2002 da ABNT,
conforme especificações a seguir.
a) Livros e outras monografias
CHAUÍ, Marilena. A nervura do
real. São Paulo: Companhia das Letras,
1999.
b) Capítulos de livros
- quando a autoria do capítulo for a
mesma do livro no todo:
MOURA, Carlos A. R. de. Hobbes,
Locke e a medida do direito. In: ______.
Racionalidade e crise. São Paulo: Discurso
Editorial, 2001.p. 43-61.
- quando a autoria do capítulo for
diferente do livro no todo:
ARRUDA, Antonio T. M.
Determinismo,
responsabilidade
e
sentimentos morais. In: GONZALEZ,
Maria E. Q.; BROENS, Mariana C.;
MARTINS, Clélia A. (Orgs.). Informação,
conhecimento e ação ética. Marília:
Oficina Universitária; São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2012. p. 21-36.
c) Dissertações e teses
FORTES, Luiz R. S. Rousseau da
teoria à prática. 1973. 157 f. Tese
(Doutorado em Filosofia) –
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 1973.
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d) Artigos de periódicos (os títulos
dos periódicos devem estar por extenso)
WERLE, Marco A. A angústia, o
nada e a morte em Heidegger. Trans/Form/
Ação, Marília, v.26, n.1, p. 97-113, 2003.
5.2. Citações
As citações no texto devem seguir
a norma NBR 10520/2002 da ABNT. Elas
pode ser:
a) Citação direta – transcrição
textual de parte da obra do autor consultado,
sendo reproduzida entre aspas duplas
e exatamente como consta no original,
acompanhada de informações sobre a fonte
(autor, data e página). Exemplos:
É esse ponto fixo que confere
unidade à operação de observação, ao qual
Luhmann (2009, p.158) chama de “ponto
cego da unidade de operação do observar”.
Ou
O ambiente funciona como “[...]
o fundamento do sistema, e o fundamento
é sempre sem forma” (LUHMANN, 1998,
p.396).
b) Citação direta longa – citação
com mais de três linhas deve constituir um
parágrafo independente, obedecendo um
recuo de 4cm da margem esquerda, com
fonte 10 e espaçamento simples, sem aspas.
Exemplo:
Sendo assim, definir interações,
sociedades e organizações, em uma palavra,
a saber, sistemas, é pensar suas diferenças
operacionais em relação ao seu ambiente:
Como um sistema constrói a si
mesmo como sistema? Efetuando
operações próprias com operações
próprias e diferenciando-se, assim,
em relação a seu ambiente. A
continuação das operações do
sistema é a reprodução de si mesmo
e, por sua vez, a reprodução da
diferença entre sistema e ambiente.
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(LUHMANN, 1998, p.14).
c) Citação indireta – ocorre quando
se reproduzem ideias e informações da obra
citada, sem transcrever as próprias palavras
do autor. Exemplo:
Desde Platão (1972, p.163),
pensa-se a essência das coisas fora delas
mesmas, habitando um mundo – o mundo
das ideias – no qual o idêntico e o uno
excluem qualquer sorte de contradição ou
não-ser.
d) As citações de diversas obras do
mesmo autor e com mesma data devem ser
discriminadas após a data, sem espaçamento,
por letras minúsculas, obedecendo a
ordem alfabética (MÁRQUES, 2003a),
(MÁRQUES, 2003b).
e) Quando a obra tiver dois
autores, ambos são indicados, ligados
por ‘;’(BROENS; GONZÁLES, 2005),
e quando tiver três ou mais, indica-se o
primeiro seguido de et al. (HASELAGER
et al, 1999).
5.3. Notas
As notas devem ser reduzidas
ao mínimo, indicadas por números
consecutivos e colocadas no rodapé das
páginas.
5.4. Anexos e/ou Apêndices
Devem ser incluídos apenas
quando imprescindíveis à compreensão do
texto.

identificação e dados do autor serão obtidos
via cadastro no sistema, e não pelo texto.
O preenchimento incorreto de dados,
assim como a ausência dos mesmos e
eventuais problemas em seu cadastro, pode
invalidar sua submissão. É importante
frisar que a revista não tem a tradição de
aceitar trabalhos de estudantes, geralmente
negando textos enviados por não doutores,
porém, reserva-se o direito de exceção se
assim julgar razoável.
Formas de acesso on-line:
Homepage:
http://www.scielo.br/trans
http://www.marilia.unesp.br/revistas/
transformacao/index.php
http://www.unesp.br/prope/revcientifica/
indice.php
E-mail da revista:
transformação@marilia.unesp.br
E-mail do editor da revista:
andreyivanov.philo@gmail.com

Endereço:
Departamento de Filosofia/Programa de
Pós-graduação em Filosofia
Faculdade de Filosofia e Ciências
UNESP – Campus de Marília
Av. HyginoMuzzi Filho, 737 – Cidade
Universitária
17525-900 – Marília – SP.

5.5. Autoria
Os dados e conceitos emitidos
nos trabalhos, bem como a exatidão das
referências bibliográficas, são de inteira
responsabilidade dos autores. Os trabalhos
que não se enquadram nas normas acima
serão devolvidos aos autores indicando as
adaptações a serem realizadas. Os arquivos
devem ser encaminhados necessariamente
através da homepage da revista. Toda
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SUBMISSION GUIDELINES

1. Originality
TRANS/FORM/AÇÃO publishes
original articles in the form of regular
essays, translations, reviews and interviews.
The writer who publishes material in this
journal must wait at least four numbers
(two years) before submitting another
manuscript.
2. Theme
The themes dealt with must pertain
to the field of philosophy or present a
philosophical approach to the topic treated.
They may derive from research work or be
informative in nature. Translations must be
of classic philosophical texts. Reviews will
only be accepted for books that have been
in publication for two years or less.
3. Review by Referees
Referees are preferably professors
of postgraduate programs in philosophy.
Modifications and/or corrections suggested
by the referees regarding the manuscript
(concerning the comprehension of the
text or grammar issues) or the content of
its contributions shall be forwarded to the
respective authors, who will be allowed a
short period of time to make the proposed
modifications.
4. General information
Manuscripts
submitted
for
publication must be submitted on-line
through the journal homepage in “blind
mode” (lacking any data which could
identify the author) and as Word (.doc,
.docx) or Rich Text Format (.rtf ) files.
Papers are accepted in Portuguese, Spanish,

French, English, or Italian. Manuscripts in
blind mode are evaluated (normally by an
editor or member of the editorial board)
as to their formatting and relevance for
publication in the journal; they are then
sent to referees.
5. Manuscript Preparation
Manuscripts must be submitted
in Word (.doc, .docx) or Rich Text
Format (.rtf ), Times New Roman font, 12
point size, with 1.5 spacing, and have an
average length of 18 pages. The following
sequence of items should be observed
in submitted manuscripts: title, abstract
(minimum of 100 and maximum of
250 words), keywords (maximum of five
items), main text, acknowledgements (if
desired), abstract in English, keywords
in English, and references in alphabetical
order by author’s last name. The abstract
and keywords at the head of the article
must be in the language of the main text.
The abstract must also to be translated
into English and included after the main
text, or presented in Portuguese after the
main text when the original manuscript
is submitted in English. Notes to the text
should be included in footnotes and in the
bibliographical references at the end of the
main text.
5.1 Bibliography
References must be organized in
alphabetical order by the first author’s last
name and formatted according to the NBR
6023/2002 guidelines, as in the following
examples:
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a) Books and other monographs:
CHAUÍ, Marilena. A nervura do
real. São Paulo: Companhia das Letras,
1999.

For this reason, Luhmann (1995,
p.35) states that “action systems must
always reproduce actions, not cells,
macromolecules, ideas, and so forth”.

b) Book chapters:
* when the author of a chapter is
the same as that of the entire book:
MOURA, Carlos A. R. de. Hobbes,
Locke e a medida do direito. In: ______.
Racionalidade e crise. São Paulo: Discurso
Editorial, 2001.p. 43-61.
* when the author of a chapter is
different from that of the entire book:
ARRUDA, Antonio T. M.
Determinismo,
responsabilidade
e
sentimentos morais. In: GONZALEZ,
Maria E. Q.; BROENS, Mariana C.;
MARTINS, Clélia A. (Orgs.). Informação,
conhecimento e ação ética. Marília:
Oficina Universitária; São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2012. p. 21-36.

or

c) Dissertations and theses:
FORTES, Luiz R. S. Rousseau
da teoria à prática. 1973. 157 f. Tese
(Doutorado em Filosofia) – Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, São Paulo,
1973.
d) Journal articles (complete
titles must be given):
WERLE, Marco A. A angústia, o
nada e a morte em Heidegger. Trans/Form/
Ação, Marília, v.26, n.1, p. 97-113, 2003.
5.2 Citations
Citations should follow the NBR
10520/2002 norms of the ABNT. Examples
are given below.
a) Direct citation: This is a
transcription of part of the text of an
author, reproduced in double quotes and
accompanied by information about the
source (author, date, page number). For
example:
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The environment functions as
“[…] the system’s ground, and a ground is
always without form” (LUHMANN, 1995,
p.444).
b) Long direct citations: citations
of over three lines must be separated
from the main text as an independent
paragraphs, indented 4 centimeters form
the left margin, in 10 point type, single
spaced, and without quotation marks. For
example:
This is what Luhmann is
presumably referring to when he says:
One can call a system self-referential
if it itself constitutes the elements
that compose it as functional
unities and runs reference to this
self-constitution through all the
relations among these elements,
continuously reproducing its
self-constitution in this way. In
this sense, self-referential systems
necessarily operate by self-contact;
they possess no other form of
environmental contact than this
self-contact. (LUHMANN, 1995,
p.33).
c) Indirect citation:
This
occurs when ideas and information are
reproduced from the work cited, but
without transcribing the author’s words.
For example:
Since Plato (1972, p.163), the
essence of things has been thought of as
being outside of things themselves, as
inhabiting a world – the world of ideas – in
which the identical and the one exclude any
sort of contradiction or non-being.
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d) Multiple works by the
same author in the same year are to
be differentiated by small letters added
after the year, without spacing (Márques,
2003a), (Márques, 2003b).

Homepage:
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/
transformacao/index

e) For works with two authors,
names should be separated by a semi-colon
(e.g. BROENS; GONZÁLES, 2005).
In the case of three or more authors, the
form et al. is used after first author’s name
(HASELAGER et al., 1999).

Journal access online:
http://www.scielo.br/trans

5.3 Notes
Notes must be kept to a minimum
and placed at the bottom of pages as
consecutively numbered footnotes.

andreyivanov.philo@gmail.com

5.4 Annexes and/or supplements
These should be included only
when vital for the understanding of the
text.
5.5 Authorship
The data and concepts presented
in the work, as well as the accuracy of
bibliographical citations, are the entire
responsibility of the authors. Manuscripts
that do not follow the previously
mentioned guidelines will be returned to
authors, with comments on the required
alterations. Manuscripts must be submitted
on-line through the journal homepage.
The author must include all pertinent
information requested by the system
(institution, affiliation, address, telephone,
e-mail). Incorrect or missing information
on the system may invalidate your
submission. Note that Trans/Form/Ação
does not normally publish texts by graduate
students, generally accepting only texts
from PhD-holding researchers. That being
said, it is important to note that the journal
may accept some works outside of these
conditions, in character of an exception, if
it considers this reasonable.

Journal e-mail:
transformacao@marilia.unesp.br
Editor’s e-mail:

Address:
Departamento de Filosofia/Programa de
Pós-graduação em Filosofia
Faculdade de Filosofia e Ciências
UNESP – Campus de Marília
Av. Hygino Muzzi Filho, 737 – Cidade
Universitária
17525-900 – Marília – SP.
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Normas para la publicación y la evaluación de artículos
Normas para presentar los textos originales

1. Originalidad
La revista Trans/Form/Ação publica
textos originales como artículos, entrevistas,
traducciones de ensayos filosóficos de
relevancia reconocida y reseñas de obras
filosóficas. Los autores de cualquier trabajo
publicado podrán presentar una nueva
propuesta después de dos años de su última
publicación.
2. Tema

Los temas de los trabajos deben ser
filosóficos o filosófico-interdisciplinares,
resultado de investigaciones o de carácter
informativo. Las traducciones precisan ser
de textos filosóficos clásicos y las reseñas, de
libros publicados hacen menos de dos años.
3. Evaluación
El texto – artículo, entrevista,
traducción o reseña – será sometido a una
evaluación ciega de dos especialistas. Este
proceder solamente no será seguido en el
caso de textos escritos por autores de notorio
saber invitados por editores de números
temáticos especiales. Los evaluadores
serán,
preferencialmente,
profesores
pertenecientes a programas de pos-grado
en Filosofia. Eventuales alteraciones y/o
correcciones del texto propiamente dicho
(clareza de la redacción y corrección
gramatical) o de su contenido sugeridas
por los evaluadores serán encaminadas a
los autores, los cuales tendrán un plazo
delimitado para efectuar y/o incorporar las
alteraciones sugeridas.

4. Informaciones generales
Los textos presentados para
publicación deben ser enviados on-line
por medio de la plataforma SEER, sin
datos que identifiquen el autor, para la
dirección electrónica http://www2.marilia.
unesp.br/revistas/index.php/index/login en
versión .doc, .docx o .rtf. Es posible publicar
trabajos escritos en portugués, castellano,
italiano, francés o inglés. Los trabajos serán
encaminados anónimamente para el Editor
o algún miembro del Consejo Editorial
de la revista para evaluar la posibilidad de
su publicación y, siendo el caso, posterior
envío a los especialistas.
5. Preparo de los originales
Los textos sometidos para
publicación deben estar en versión .doc,
.docx o .rtf y editados con la letra Time New
Roman, tamaño 12, espacio entre líneas de
1,5 y con aproximadamente dieciocho
páginas. El texto debe tener la estructura
siguiente: título, resumen en el idioma en
el cual el texto está escrito (con 100 a 200
palabras), palabras llave (no más que 5),
texto, agradecimientos (si los hay), abstract
y palabras llave en inglés y referencias (de
los trabajos citados en el texto por orden
alfabética del apellido de los autores). El
resumen y las palabras llave al final del
texto deberán estar escritos en portugués
solamente si el texto original está en inglés.
Las notas deberán estar al pie de la página.
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1.1 Referencias
Las referencias bibliográficas deben
estar en orden alfabética por el apellido del
primer autor de acuerdo a la norma NBR
6023/2002 de la Asociación Brasileña de
Normas Técnicas (ABNT), obedeciendo las
siguientes especificaciones:
a) Libros y otras monografías
CHAUÍ, Marilena. A nervura do
real. São Paulo: Companhia das Letras,
1999.
b) Capítulos de libros
- cuando la autoría del capítulo es
la misma que la autoría del libro:
MOURA, Carlos A. R. de. Hobbes,
Locke e a medida do direito. In: ______
.Racionalidade e crise. São Paulo: Discurso
Editorial, 2001.p. 43-61.
- cuando la autoría del capítulo es
diferente de la del libro:
ARRUDA, Antonio T. M.
Determinismo,
responsabilidade
e
sentimentos morais. In: GONZALEZ,
Maria E. Q.; BROENS, Mariana C.;
MARTINS, Clélia A. (Orgs.). Informação,
conhecimento e ação ética. Marília:
Oficina Universitária; São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2012. p. 21-36.
c) Tesis y Disertaciones
FORTES, Luiz R. S. Rousseau
da teoria à prática. 1973. 157 p. Tese
(Doutorado em Filosofia) – Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, São Paulo,
1973.
d) Artículos de periódicos (los
títulos de los periódicos deben estar por
extenso)
WERLE, Marco A. A angústia, o
nada e a morte em Heidegger. Trans/Form/
Ação, Marília, v. 26, n. 1, p. 97-113, 2003.
5.2. Citas de textos
Las citas deben obedecer la norma
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NBR 10520/2002 de la ABNT. Las citas
pueden ser:
a) Directas – copia textual de parte
de la obra del autor consultado, debiendo
ser reproducida entre aspas duplas y tal
cual consta em el texto original, seguida de
informaciones sobre la fuente (autor, fecha
y número de la página). Ejemplos:
É esse ponto fixo que confere
unidade à operação de observação, ao qual
Luhmann (2009, p. 158) chama de “ponto
cego da unidade de operação do observar”.
O ambiente funciona como “[...]
o fundamento do sistema, e o fundamento
é sempre sem forma” (LUHMANN, 1998,
p. 396).
b) Citas largas – las citas con más
de tres líneas deben ser colocadas em un
párrafo independiente, a 4cm de la margen
izquierda, sin aspas, con tamaño de letra
número 10 y espacio simple entre las líneas.
Por ejemplo:
Sendo assim, definir interações,
sociedades e organizações, em uma palavra,
a saber, sistemas, é pensar suas diferenças
operacionais em relação ao seu ambiente:
Como um sistema constrói a si
mesmo como sistema? Efetuando
operações próprias com operações
próprias e diferenciando-se, assim,
em relação a seu ambiente. A
continuação das operações do
sistema é a reprodução de si mesmo
e, por sua vez, a reprodução da
diferença entre sistema e ambiente.
(LUHMANN, 1998, p. 14).
c) Citas indirectas – son citas que
reproducen ideas e informaciones de la obra
referida, sin transcribir las propias palabras
del autor. Ejemplo:
Desde Platão (1972, p.163), pensase a essência das coisas fora delas mesmas,
habitando um mundo – o mundo das
ideias – no qual o idêntico e o uno excluem
qualquer sorte de contradição ou não-ser.
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d) Citas de diversas obras de un
mismo autor y con la misma fecha deben
ser listadas, después de la fecha y sin
espacio, por letras minúsculas, obedeciendo
la orden alfabética (MÁRQUES, 2003a),
(MÁRQUES, 2003b).
e) Cuando la obra tenga dos
autores, ambos son indicados unidos
por ‘;’(BROENS; GONZÁLEZ, 2005),
y cuando tenga tres o más, se indica el
primero seguido de ‘et al.’ (HASELAGER
et al., 1999).
5.3. Notas
Las notas deben ser reducidas al
mínimo necesario, indicadas por números
consecutivos y puestas al pie de la página.
5.4. Anexos y/o Apéndices
Deben ser incluidos apenas cuando
sean imprescindibles para la comprensión
del texto.

Formas de acceso on-line:
Homepage:
http://www.scielo.br/trans
http://www.marilia.unesp.br/revistas/
transformacao/index.php
http://www.unesp.br/prope/revcientifica/
indice.php
E-mail de la revista:
transformação@marilia.unesp.br
E-mail del Editor de la revista:
andreyivanov.philo@gmail.com

Dirección:
Departamento de Filosofia/Programa de
Pós-graduação em Filosofia
Faculdade de Filosofia e Ciências
UNESP – Campus de Marília
Av. Hygino Muzzi Filho, 737 – Cidade
Universitária
CEP 17525-000 – Marília – SP
BRASIL

5.5. Autoría
Los datos y conceptos presentados
em los trabajos, así como la exactitud
de las referencias bibliográficas son de
entera responsabilidad de los autores.
Los trabajos que no estén de acuerdo con
las normas de la ABNT serán devueltos
a los autores indicando las adaptaciones
necesarias. Los textos deben ser enviados
obligatoriamente por intermedio de la
homepage de la revista. La identidad y datos
del autor serán obtenidos por medio del
sistema on-line, no por medio del texto.
Así siendo, la colocación incorrecta de los
datos en la homepage puede imposibilitar
el recibimiento y publicación del texto.
Es importante informar que la revista no
publica, en general, textos de estudiantes,
pero se reserva el derecho de hacerlo si le
parece justificado a los editores.
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