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1. APRESENTAÇÃO DA REVISTA BAHIA ANÁLISE & DADOS (BA&D) 

 
A revista Bahia Análise & Dados é um periódico publicado semestralmente pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), órgão vinculado à 

Secretaria do Planejamento estadual. 

A revista é editada e registrada no International Standard Serial Number (ISSN) 

desde 1991, indexada ao Ulrich’s International Periodicals Directory e ao sistema 

Qualis, da Capes, em 2002. Com seus números mais recentes disponíveis para 

consulta no sítio da instituição (www.sei.ba.gov.br), a publicação vem alcançando 

um público amplo e diversificado, sendo muito demandada por instituições de 

ensino e pesquisa e por órgãos de planejamento. 

A Bahia Análise & Dados torna público o processo seletivo de artigos para o próximo 

volume da revista, cujo tema é DESIGUALDADES: múltiplas evidências, com 

publicação prevista para o segundo semestre de 2022. 

 
2. O TEMA DESIGUALDADES 
 
A escolha do tema surge da contínua necessidade de discutir questões 

econômicas, sociais, culturais, de gênero, de raça/cor, de acesso a serviços básicos 

e/ou recursos naturais, de violência, de pobreza e miséria, entre outras, e que 

afetam de forma díspar os indivíduos na busca por qualidade de vida e bem-estar 

social. A utilização do termo “desigualdades”, no plural, parte da  perspectiva 

multidimensional, a qual compreende a renda como um elemento adicional na 
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determinação de como as pessoas vivem, mas não o único (KERSTENETZKY, 2000; 

SEN, 1985). 

As crises e a recuperação da economia afligem os estratos sociais de diferentes 

formas. Os mais pobres tendem a sofrer de maneira mais intensa os efeitos 

negativos, tornando-se ainda mais vulneráveis. A atual crise, agravada pela 

pandemia da covid-19, teve efeitos devastadores não apenas na saúde, com seus 

impactos mais imediatos, mas em diversas dimensões tais como, por exemplo, na 

economia e na educação. Esses resultados reverberaram no mercado de trabalho e, 

consequentemente, na renda das famílias, acentuando as condições de pobreza e 

extrema pobreza. 

 
No tocante ao mercado de trabalho brasileiro, ao se analisar pontualmente esta 

importante variável econômica, pode se verificar que, de acordo com os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19, em maio de 2020, a 

população desocupada no Brasil era estimada em 10,1 milhões de pessoas (10,7% 

da força de trabalho) e, em novembro do mesmo ano, último mês do levantamento, 

subiu para 14,0 milhões (14,2% da força de trabalho), representando uma elevação 

de 38,6% desde o início da análise (PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE 

DOMICÍLIOS, 2020). Quando considerado o fenômeno do desemprego desagregado 

por gênero, raça/cor e idade, desigualdades de oportunidades são observadas, as 

quais refletem limitações de acesso e reinserção no mercado de trabalho, 

resultantes, em certa medida, de discriminação voltada para mulheres, negros, para 

as pessoas com deficiências e idosos (etarismo).  

 
Sob a ótica dos rendimentos, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (2022b), de 2020, mostrou que 7,6 milhões de brasileiros viviam em 

condição de extrema pobreza (ou seja, residiam em domicílios com até R$ 89,001 

per capita por mês), ao passo que outros 6,7 milhões viviam em condições de 

pobreza (integrantes de domicílios com renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 170,00 

                                                           
1
 Os valores de até R$ 89,00 para a faixa de extrema pobreza e entre R$ 89,01 e R$ 178,00 para a 

faixa de pobreza têm como referência o Decreto nº 9.396 de 30 de maio de 2018, vigente até 7 de 
novembro de 2021 (BRASIL, 2018). A partir de novembro entrou em vigor o Decreto nº 10.852, de 8 
de novembro de 2021 atualizando as faixas de extrema pobreza para R$ 100,00 e de pobreza 
entre R$100,01 a R$200,00 (BRASIL, 2021). 



per capita). Na Bahia, os números mostraram que 940 mil pessoas viviam em 

domicílios com rendimento mensal per capita de até R$ 89,00, enquanto 779 mil 

moravam em domicílios com renda mensal per capita entre R$ 89,01 e R$ 170,00, 

ou seja, ao todo cerca de 1,7 milhão de baianos estavam vivendo na extrema 

pobreza ou na pobreza em 2020 (PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE 

DOMICÍLIOS CONTÍNUA, 2022b). 

 
Ademais, é importante notar que os valores de corte para a extrema pobreza (R$ 

89,00) e para a pobreza (R$ 170,00) equivaliam, respectivamente, a 8,5% e 16,3% 

do salário mínimo bruto (antes do desconto do INSS) vigente em 2020, que era de 

R$ 1.045,00. Nesse sentido, naquele ano, os valores referentes às linhas de corte da 

extrema pobreza e da pobreza não eram suficientes para que as pessoas 

adquirissem uma cesta básica de alimentos, como a estabelecida pela Lei nº 399 de 

30 de abril de 19382, que apresentou um custo médio de R$ 429,14, em 2020, 

calculado a partir de valores mensais obtidos junto ao Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) (BRASIL, 1938; DEPARTAMENTO 

INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2022). 

 
Ampliando o olhar sobre os rendimentos, ainda segundo a PNADC (PESQUISA 

NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA, 2022b), é importante 

destacar que, em 2020, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita3 no 

Brasil foi de R$ 1.349,00, ao passo que, na Bahia, o rendimento médio mensal real 

domiciliar per capita foi de R$ 947,00 – ou seja, aproximadamente 70% do valor 

médio do país. 

 
Quando os rendimentos são observados considerando gênero ou raça/cor, as 

desigualdades se acentuam ainda mais. Em nível nacional, no ano de 2020, o 

rendimento médio domiciliar per capita das mulheres foi 4,5% menor que o 

rendimento médio dos homens, visto que eles auferiram em torno de R$ 1.381,00 e 

                                                           
2
De acordo com a Lei nº 399 de 1938, a cesta básica deveria ser composta de forma balanceada e 

com produtos ricos em proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo, sendo, portanto, suficiente para o 
sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta (BRASIL, 1938). 
3
Resultado da soma da renda percebida por cada morador dividido pelo total de moradores do 

domicílio. 



elas receberam por volta de R$ 1.318,00. Os indivíduos que se autodeclararam 

brancos apresentaram rendimento médio de R$ 1.842,00, os pretos R$ 983,00 e os 

pardos R$ 959,00. Quando se considera a situação no estado da Bahia, o quadro se 

repete, com os homens percebendo rendimento médio domiciliar per capita de R$ 

994,00 e as mulheres auferindo R$ 902,00, valor 9,2% menor que o dos homens. Os 

autodeclarados brancos obtiveram rendimento médio domiciliar per capita de R$ 

1.437,00, ao passo que pardos e pretos alcançaram rendimentos inferiores, na 

ordem de R$ 857,00 e R$ 770,00, respectivamente (PESQUISA NACIONAL POR 

AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA, 2022b). 

 
Analisando as questões sobre a educação, de acordo com a PNADC (PESQUISA 

NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA, 2022a), verificou-se que 

cerca de 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade não tinham instrução 

no Brasil em 2019, o que correspondia a uma taxa de analfabetismo de 6,6%. Na 

Bahia, no mesmo ano, 12,9% da população com 15 anos ou mais de idade era 

formada por indivíduos que não foram alfabetizados. 

 
Ao examinar a situação educacional sob a ótica de gênero e raça/cor, constatou-se 

que, no Brasil, em 2019, 6,9% dos homens com 15 anos ou mais de idade não 

tinham instrução, ao passo que entre as mulheres na mesma faixa etária a taxa 

havia se mostrado ligeiramente menor, situando-se em 6,3%. Ainda em âmbito 

nacional, para indivíduos com 15 anos ou mais de idade que se autodeclararam 

brancos ou negros (pretos ou pardos), a taxa de analfabetismo foi de 3,6% e 8,9%, 

respectivamente. As diferenças se acentuam ainda mais quando se analisa o quadro 

no estado da Bahia, pois para os autodeclarados brancos com 15 anos ou mais de 

idade a taxa de analfabetismo correspondeu a 10,4% e para os pretos ou pardos o 

percentual foi de 13,5% (PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 

CONTÍNUA, 2022a). O fato de esses números retratarem a realidade em um 

momento pré-pandemia desperta a atenção para os reflexos da crise no 

agravamento das diversas desigualdades. 

 
Para além das observações feitas sobre mercado de trabalho, a renda e o 

comportamento destas variáveis quando relacionadas à problemática no contexto 



de gênero e raça/cor, inúmeros questionamentos se levantam sobre a amplitude do 

processo de desigualdade. Principalmente nas zonas urbanas, há formação das 

favelas, fenômeno que relega parte significativa da sociedade a residir em áreas 

sem a infraestrutura habitacional adequada e onde se mostra patente a dificuldade 

no acesso ao saneamento básico, ao transporte coletivo e à rede pública de saúde e 

assistência médica de qualidade, o que termina por contribuir para a debilidade das 

condições gerais de vida da comunidade. 

 
Na linha da marginalização social se encontra a chamada população em situação de 

rua que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), faz parte 

de um segmento crescente da sociedade e que corre risco contínuo de ser relegado 

à invisibilidade devido, entre outros motivos, à ausência de uma contagem oficial 

desse contingente no país, ampliando, portanto, as chances de ficar de fora do 

alcance das políticas públicas por se tratar de um grupo sem a apropriada 

identificação e mensuração (NATALINO, 2020). Deste modo, é possível apenas 

estimar o tamanho desta população que o ente público alcança estritamente por 

meio de cadastros como o Censo do Sistema Único de Assistência Social e o 

Cadastro Único (NATALINO, 2020). 

 
Mesmo em situações nas quais a desigualdade supostamente não estaria presente, 

ela também mostra a sua face. Em relação à inclusão digital, por exemplo, embora o 

Brasil tenha evoluído nesta área nos últimos anos, ainda ocorrem distorções no 

acesso à Internet, instrumento indispensável para a inserção das pessoas no espaço 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), hoje tão necessárias para a 

formação do indivíduo em toda e qualquer faixa etária. De acordo com a PNADC 

Educação 2019, 98,4% dos alunos da rede privada de ensino do país tiveram acesso 

à internet no período analisado, ao passo que na rede pública foram 83,7% 

(PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA, 2022a). 

Observando o cenário por Grandes Regiões, no Nordeste, 98,6% dos estudantes da 

rede privada tiveram acesso à rede mundial de computadores, contra 77,0% dos 

alunos da rede pública (PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 

CONTÍNUA, 2022a). A forma desigual como esses indivíduos acessam os meios de 



informações e interagem com as novas tecnologias tem reflexo no número 

disponível de oportunidades, visto que a sociedade e a economia ampliaram o seu 

funcionamento na esfera digital. 

 
Diante da amplitude do tema, não se pode perder de vista a existência de outras 

esferas de análise. Cite-se, por exemplo, a presença das desigualdades enfrentadas 

pelas populações tradicionais (indígenas, quilombolas e outras); na área ambiental; 

na agricultura; e no fenômeno da insegurança alimentar. Em relação a esta última, 

deve-se observar que os problemas sociais causados pelo desemprego e agravados 

pela pandemia trouxeram para o debate a aplicabilidade e, principalmente, a 

razoabilidade de medidas punitivas e sancionatórias para os chamados furtos 

famélicos – que ocorrem quando as pessoas roubam para se alimentar. Para se ter 

noção da gravidade deste fato, de acordo com dados da Defensoria Pública do 

Estado da Bahia (DPE), em 2020, do total de furtos efetuados, 14,9% foram 

cometidos em razão da fome. Já em 2021 e até fevereiro de 2022, estes percentuais 

saltaram para 20,3% e 16,2%, respectivamente (FERNANDES, 2022).  

 
Adiciona-se ainda o debate acerca da exclusão social sofrida pelos membros de 

diversos grupos como, por exemplo, os encarcerados. Segundo o Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública (2021), em 2020, ano do último levantamento, a população 

carcerária brasileira era de 759.518 indivíduos, dos quais 52,4% eram negros 

(397.816) enquanto os brancos eram 25,7% (195.085) dos encarcerados do país. 

Números tão discrepantes levam a inferir o alcance da desigualdade vivenciada por 

esse grupo e que afeta a sua reinserção e ressocialização. Ao se considerar o 

retorno para o mercado de trabalho, o processo se torna mais complexo, 

principalmente quando ponderada a discriminação adicional sofrida pelos negros.  

 
Os problemas expostos acima ensejam a necessidade de ações governamentais 

que mitiguem os impactos negativos para a sociedade. Deste modo, a temática 

geral desta BA&D dialoga também com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), propostos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU), cuja finalidade é por em prática um plano de ação global que contém 17 

objetivos, os quais visam erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, dentre 



outros. Adotado em setembro de 2015 pelos 193 Estados Membros da ONU, os 

ODS buscam melhorias e prosperidade para a vida das pessoas e do planeta 

(UNITED NATIONS, 2015). Para essa edição, busca-se explorar os ODS, 

reconhecendo que as causas e os efeitos das desigualdades aludem a diversos 

indicadores.  

 
Os temas descritos nesse edital buscam chamar atenção para a realidade social 

atual, que já apresentava índices abaixo do desejado e que, com a pandemia, foi 

agravada. Houve retrocessos em diversos indicadores com impactos que 

provavelmente serão sentidos por muitos anos. Diante dessa realidade, espera-se 

que os artigos de pesquisas a serem submetidos estejam em sintonia com os 

diversos temas e suas inter-relações, fomentando o debate acerca dos múltiplos 

processos da desigualdade. As proposições não devem se limitar às citadas aqui, 

permitindo-se explorar as suas causas e consequências, bem como as possíveis 

ações que mitiguem os efeitos negativos tanto para os indivíduos quanto para a 

sociedade. Esses temas podem ser discutidos no âmbito do Brasil, do Nordeste e, 

preferencialmente, da Bahia.  

 
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) busca, por 

meio deste edital, selecionar artigos e resenhas para a revista Bahia Análise & 

Dados. Os artigos serão submetidos à avaliação e deverão ser aprovados pela 

coordenação editorial e por pelo menos um parecerista do conselho editorial ou 

temático selecionado especialmente para este número da BA&D. Como público-

alvo, espera-se a participação da academia, área técnica, especialistas, entre 

outros. Serão aceitos estudos em consonância com os eixos temáticos de forma 

individual ou inter-relacionados. 

 

 

 

 

 

 



3. EIXOS TEMÁTICOS 
 

3.1 DESIGUALDADES NO MERCADO DE TRABALHO 

3.1.1. Inserção no mercado de trabalho 

3.1.2. Trabalho doméstico 

3.1.3. Nova configuração do mercado de trabalho 

3.1.4. Trabalho presencial vs. híbrido 

3.2 DESIGUALDADES DOS IMPACTOS DA COVID-19 

3.3 DESIGUALDADE DE RENDA 

3.4 DESIGUALDADE DE GÊNERO 

3.4.1. Na política 

3.4.2. Na ciência 

3.4.3. No mercado de trabalho 

3.4.4. Mulheres chefas de famílias 

3.4.5. Monoparentalidade 

3.4.6. Violência contra as mulheres 

3.5 DESIGUALDADE EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

3.5.1. No acesso à água 

3.5.2. No acesso à Internet 

3.5.3. No acesso à mobilidade 

3.6 DESIGUALDADE DE RAÇA 

3.7 DESIGUALDADE NO ACESSO À SAÚDE 

3.8 ETARISMO 

3.9 DESIGUALDADES ENFRENTADAS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS) 

3.10 NO ACESSO À EDUCAÇÃO 

3.11 INSEGURANÇA ALIMENTAR/MAPA DA FOME 

3.12 POLÍTICAS PÚBLICAS DE MITIGAÇÃO DAS DESIGUALDADES 

3.12.1. Agricultura sustentável/Agricultura familiar 

3.12.2. Economia solidária, Economia Criativa e Cooperativismo como 

instrumentos de reparação das desigualdades sociais 

3.12.3. Outras políticas de mitigação das desigualdades 

3.13 POPULAÇÃO VULNERÁVEL 



3.13.1 População em situação de rua 

3.14 INCLUSÃO/EXCLUSÃO DIGITAL 

3.15 QUESTÕES AMBIENTAIS 

3.15.1. Desigualdades no acesso a recursos naturais 

3.15.2. Desigualdades no acesso à informação sobre questões ambientais 

3.15.3. Desigualdades no acesso à Justiça Ambiental 

3.15.4. Catástrofes ambientais no estado e as implicações nas 

desigualdades 

3.15.5. Mudanças climáticas 

3.15.6. Mercado de carbono 

3.16 DESIGUALDADES REGIONAIS 

3.17 DESIGUALDADE E VIOLÊNCIA 

3.18 OUTRAS FORMAS DE DESIGUALDADE 
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5. NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E RESENHAS 

 

5.1. A revista Bahia Análise & Dados, editada pela Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), órgão vinculado à Secretaria do 

Planejamento do Estado da Bahia (BA&D), aceita colaborações originais, em 

português, inglês e espanhol, de artigos sobre os temas definidos nos 

editais publicados no site da SEI, bem como resenhas de livros inéditos que 

se enquadrem no tema correspondente. 

 
5.2. Os artigos e resenhas são submetidos à apreciação do conselho editorial, 

instância que decide sobre a publicação.  

 
5.3. Os originais apresentados serão considerados definitivos. Caso sejam 

aprovados, as provas só serão submetidas ao autor quando solicitadas 

previamente. Serão também considerados como autorizados para 

publicação por sua simples remessa à revista, não implicando pagamento 

de direitos autorais. A coordenação editorial compromete-se a responder 

por escrito aos autores e, em caso de recusa, a enviar-lhes os resumos dos 

pareceres. 

 
5.4. A editoria da SEI e a coordenação editorial da edição reservam-se o direito 

de sugerir ou modificar títulos, formatar tabelas e ilustrações, dentre outras 

intervenções, a fim de atender ao padrão editorial e ortográfico adotado 

pela instituição, constante no Manual de Redação e Estilo da SEI disponível 

no site www.sei.ba.gov.br, menu “Biblioteca Virtual (Publicações SEI)”. 

5.5. Os artigos ou resenhas que não estiverem de acordo com as normas não 

serão apreciados 

 

5.6. Padrão para envio de artigos ou resenhas 

 

5.6.1.  Artigos e resenhas devem ser enviados pelo e-mail 

baeddesigualdades@sei.ba.gov.br, para a coordenação editorial desta 

edição. 

 

http://www.sei.ba.gov.br/images/publicacoes/manual_redacao_estilo.pdf
https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=179


5.6.2. Devem ser apresentados no editor de texto de maior difusão (Word), 

formatados com entrelinhas de 1,5; margens superior e esquerda de 3 

cm, direita e inferior de 2 cm; fonte Times New Roman, tamanho 12. 

5.6.3. Devem ser assinados, preferencialmente, por, no máximo, três 

autores. 

 
5.6.4. É permitido apenas um artigo por autor, exceto no caso de 

participação como coautor. 

 
5.6.5. O autor deve incluir, em nota de rodapé, sua identificação com nome 

completo, titulação acadêmica, nome da(s) instituição(ões) a que está 

vinculado, e-mail, telefone e endereço para correspondência.   

 
5.6.6. Os artigos devem conter, no mínimo, 15 e, no máximo, 25 páginas, e 

as resenhas, no máximo, três páginas. 

 
5.6.7. Devem vir acompanhados de resumo e abstract contendo de 100 a 

250 palavras, ressaltando o objetivo, a metodologia, os principais 

resultados e a conclusão. Palavras-chave e keywords devem figurar 

abaixo, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. 

Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção 

dos substantivos próprios e nomes científicos. 

 
5.6.8. Apresentar padronização de título, de forma a ficar claro o que é 

título e subtítulo. O título deve se constituir de palavra, expressão ou 

frase que designe o assunto ou conteúdo do texto. O subtítulo, 

apresentado em seguida ao título e dele separado por dois pontos, visa 

esclarecê-lo ou complementá-lo. 

 
5.6.9. As tabelas e demais ilustrações (desenhos, esquemas, figuras, 

fluxogramas, fotos, gráficos, mapas etc.) devem estar numeradas 

consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem em que forem 

citadas no texto, com os títulos, legendas e fontes completas, e 

localizadas o mais próximo possível do trecho a que se referem.  



5.6.10. Tabelas e gráficos devem ser enviados em programa de planilhas de 

maior difusão (Excel). Fotografias e ilustrações escaneadas devem 

apresentar resolução de 300 dpi (CMYK), com cor real e salvas na 

extensão TIFF.  

 
5.6.11. As citações de até três linhas devem estar entre aspas, na sequência 

do texto. As citações com mais de três linhas devem constar em 

parágrafo próprio, com recuo da margem de 4 cm, fonte 10, espaço 

simples, sem aspas e identificadas pelo sistema autor-data (NBR 

10520 da ABNT).  

 
5.6.12. Quando da inclusão de depoimentos dos sujeitos, apresentá-los em 

parágrafo distinto do texto, entre aspas, com letra e espaçamento 

iguais aos do texto e recuo esquerdo, de todas as linhas, igual ao do 

parágrafo.  

 
5.6.13. As notas de rodapé devem ser explicativas ou complementares, 

curtas, numeradas em ordem sequencial, no corpo do texto e na 

mesma página em que forem citadas.  

 
5.6.14. As referências devem ser completas e precisas, segundo as Normas 

Brasileiras para Referências Bibliográficas – NBR 6023 da ABNT.  

 
5.7 COMO ELABORAR AS REFERÊNCIAS  

 
No transcorrer do texto, a fonte da citação direta ou da paráfrase deve ser 

indicada pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou, no caso 

de autoria desconhecida, pela primeira palavra do título da obra, seguida de 

reticências, ano e página. Quando incluída na sentença, deve ser grafada em 

letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiver entre parênteses, deve ter 

todas as letras maiúsculas.  

Exemplos:  

 
A estruturação produtiva deveria se voltar para a exploração econômica de 

suas riquezas naturais, conforme esclarece Castro (1980, p. 152).  



“O outro lado da medalha dessa contraposição da Inglaterra civil e adulta às 

raças selvagens e de menoridade é o processo pelo qual a barreira, que na 

metrópole divide os servos dos senhores, tende a perder a sua rigidez de 

casta” (LOSURDO, 2006, p. 240).  

 
No final do artigo, deve aparecer a lista de referências, em ordem alfabética, 

em conformidade com a norma NBR 6023:2002 da ABNT.  

Exemplos para livros:  

 
BORGES, Jafé; LEMOS, Gláucia. Comércio baiano: depoimentos para sua 

história. Salvador: Associação Comercial da Bahia, 2002.  

Para artigos e/ou matéria de revista, boletim etc.:  

 
SOUZA, Laumar Neves de. Essência x aparência: o fenômeno da globalização. 

Bahia Análise & Dados, Salvador, v. 12, n. 3, p. 51-60, dez. 2002.  

Exemplo para partes de livros:  

 
MATOS, Ralfo. Das grandes divisões do Brasil à ideia do urbano em rede 

tripartite. In: ______ (Org.). Espacialidades em rede: população, urbanização 

e migração no Brasil contemporâneo. Belo Horizonte: C/Arte, 2005. p. 17-56. 

Na lista de referências, os títulos dos livros devem aparecer sempre em 

itálico.  

 
Os subtítulos, apesar de citados, não recebem o mesmo tratamento. No caso 

de artigo/matéria de revista ou jornal, o itálico deve ser colocado no título 

da publicação. A lista de referências deve ser alinhada à esquerda e conter 

apenas os trabalhos efetivamente utilizados na elaboração do artigo. 


