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CHAMADA DE ARTIGOS – Dossiê Haiti 

 

É com prazer que a Revista Temáticas comunica a abertura da chamada de artigos para 

sua 48° edição: 

Dossiê Haiti – Brasil / Haitianos no Brasil. 

Organização: Ana Elisa Bersani (Doutoranda em Antropologia Social – Universidade 

Estadual de Campinas) e Prof. Dr. Joseph Handerson (Docente da Universidade Federal 

do Amapá). 

A mobilidade é um fenômeno antigo e estrutural entre os haitianos. Mais recentemente, 

sobretudo a partir de 2010, o Brasil começa a aparecer como novo destino dessa 

diáspora que está espalhada por vários países do mundo. A Revista Temáticas, nesta 

edição, convida pesquisadores e pesquisadoras a apresentar trabalhos que reflitam sobre 

as lógicas e experiências da mobilidade dos haitianos no Brasil. O objetivo é reunir 

trabalhos que discutam, através de uma perspectiva interdisciplinar, as múltiplas 

relações estabelecidas em torno da rota Haiti-Brasil, suas especificidades e algumas 

dimensões centrais para a compreensão desse fenômeno que extrapola a lógica clássica 

da emigração/imigração.  

Interessa à revista, particularmente, trabalhos que problematizem a relação Haiti-Brasil 

em âmbitos diversos (social, racial, etário, de gênero e outros), com foco não apenas na 

chegada, mas também na permanência e no cotidiano dos haitianos e haitianas nas 

cidades brasileiras. Pretendemos reunir contribuições acerca das percepções, 

experiências, dinâmicas e práticas sociais dos haitianos no Brasil, através de seus 

circuitos de mobilidade no espaço (trans)nacional; dos valores e sentidos sociais da 

diáspora; dos fatores mobilizadores do fluxo em direção ao Brasil (para além das 

motivações econômicas); das múltiplas trajetórias e perfis dos atores em questão; das 

consequências desse movimento; dos atos de violência, xenofobia e racismo que têm 
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sofrido; das políticas migratórias adotadas pelo Estado brasileiro para o caso específico 

dos haitianos recém chegados, entre outros.  

A proposta desse dossiê é, portanto, contribuir para as Ciências Sociais através de 

diálogos com diferentes áreas do conhecimento, suscitando debates sobre as diversas 

possibilidades e caminhos para a reflexão em torno do tema. Assim, serão bem vindos 

estudos que tenham como panorama a presença haitiana no Brasil a partir de diferentes 

perspectivas e abordagens. Através da proposição desse eixo temático temos o intuito, 

também, de contemplar a produção intelectual de estudantes e pesquisadores haitianos 

que desenvolvem pesquisas no contexto brasileiro, proporcionando um espaço de 

socialização desses trabalhos.  

 

Prazo de Submissão: 02 de setembro de 2017 às 23h59.  

Enviar os artigos completos obrigatoriamente para: tmaticas@unicamp.br com 

cópia para anabersani@hotamil.com e handersonj_82@yahoo.es.  

 

Instruções, critérios e normas de Publicação 

 

 A Temáticas é a revista organizada pelos alunos de pós-graduação em sociologia, 

ciência política e antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 

Estadual de Campinas. A revista é voltada para a publicação de dossiês temáticos, tendo como 

objetivo abrir espaço para as publicações de docentes, pesquisadores e alunos de pós-

graduação com pesquisas em andamento ou finalizadas. 

 

 Os dossiês são temáticos e de caráter interdisciplinar e os temas dos artigos devem estar 

de acordo com a proposta da chamada do dossiê elaborado pelo organizador e pela 

organizadora, tendo apoio do comitê editorial da revista. 

 

 As normas técnicas de publicação devem seguir os padrões da ABNT. 

 

 

Normas de publicação 

 

1. A Revista TEMÁTICAS publica trabalhos originais de alunos, professores e 

pesquisadores em Ciências Sociais, na forma de artigos, resenhas, entrevistas, comunicações e 

traduções. 

 

2. Só serão aceitas resenhas de livros que tenham sido publicados no Brasil, nos dois 

últimos anos, e no exterior, nos quatro últimos anos. 

 

3. Prioritariamente, os trabalhos devem ser redigidos em português ou espanhol. 
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4. O Resumo e as Palavras-chave que precedem o texto, escritos no idioma do artigo, e os 

que sucedem o texto, em inglês (Abstract/Keywords). 

 

5. É permitida a reprodução parcial ou total dos trabalhos da Revista TEMÁTICAS em 

outras publicações ou sua tradução para outro idioma, desde que citada a fonte original. 

 

 

Formato do texto 

 

Fonte: Times New Roman 

Tamanho: 12 

Espaçamento: 1,5cm 

Margens: 2cm x 2cm 

Limite de Páginas: 20 (sem contar a bibliografia) 

Extensão: docx 

 

Estrutura do artigo 

 

1. Folha de rosto. 

2. Título. 

3. Autora, autor (nomes completos) 

4. Universidade, programa, área e linha de pesquisa. 

5. Vínculo institucional. 

6. Endereço residencial e endereço eletrônico. 

 

No corpo do texto 

 

1. Título. 

2. Resumo (com máximo de 200 palavras). 

3. Palavras-chave (com até 7 palavras tiradas do Thesaurus da área, quando houver). 

4. Texto. 

5. Abstract e Keywords (versão para o inglês do Resumo e Palavras-chave). 

6. Referências Bibliográficas (trabalhos citados no texto). 

7. Bibliografia (indicar obras consultadas ou recomendadas, não referenciadas no texto, se 

houver). 

 

Referências Bibliográficas 

 

1. Devem ser dispostas em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e seguir a 

NBR 6023 da ABNT. 

 

2. Abreviaturas: os títulos de periódicos deverão ser abreviados conforme o Current 

Contents. 

 

Exemplos: 

 

Livros e outras monografias: 

FIGUEIREDO, A.C., FIGUEIREDO, M. O plebiscito e as formas de governo. 2ª. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1993, 98 p. 
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Capítulos de livros: 

JOHNSON, W. Palavras e não palavras. In: STEINBERG, C.S. Meios de comunicação de 

massa. São Paulo: Cultrix, 1972, p.47-66. 

 

Dissertações e teses: 

BITENCOURT, C.M.F. Pátria, Civilização e Trabalho. O ensino nas escolas paulistas (1917-

1939). São Paulo, 1988. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 

  

Artigos de periódicos: 

LESSA, S. Lukács: Trabalho, objetivação, alienação. Trans/Form/Ação, São Paulo, v.15, 

p.39-51, 1992. 

 

Citação no texto 

O autor deve ser citado entre parênteses pelo sobrenome, separado por vírgula da data de 

publicação (Torres, 1978). 

 

Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data entre parênteses: “Segundo 

Schaff (1992)...”. 

 

Quando for necessário especificar página(s), esta(s) deverá(ão) seguir a data, separada(s) por 

vírgula e precedida(s) de p. (Delouya, 1994, p.54). 

 

As citações de diversas obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem ser 

discriminadas por letras minúsculas após a data, sem espaçamento (Marx, 1984a), (Marx, 

1984b). 

 

Quando a obra tiver dois autores, ambos são indicados, ligados por & (Lamounier & 

Meneguello, 1986) e quando tiver três ou mais, indica-se o primeiro seguido de et al. (Weffort 

et al., 1988). 

 

Notas 

Devem ser reduzidas ao mínimo e colocadas ao pé da página. 

As remissões para o rodapé devem ser feitas por números arábicos, na entrelinha superior. 

 

Resenhas e Traduções 
As resenhas devem seguir o padrão de publicação de Temáticas contendo no máximo 6.000 

palavras. 

 


