
Infâncias Rurais:
diálogos interdisciplinares

Chamada de Artigos para a 51ª edição da Revista Temáticas

Organização: Patrícia Oliveira S. dos Santos (UFCG), Antonio Luiz da Silva (UFRN) e Flávia Ferreira 
Pires (UFPB)

A revista Temáticas comunica que está aberta, de 01 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, a

chamada de artigos para compor o dossiê “Infâncias rurais: diálogos interdisciplinares” com publicação

prevista para o primeiro semestre de 2018.

As crianças, mesmo estando presentes em muitas práticas das ciências sociais e humanas desde

seus primórdios,  historicamente,  foram postas  apenas nas  entrelinhas  das  suas mais  importantes

narrativas, o que invisibilizou bastante a sua contribuição para as leituras das sociedades em que

viviam.  Nas  últimas  décadas,  sobretudo a  partir  das  pesquisas  interdisciplinares  que  compõem o

campo dos  Estudos  da  Infâncias,  elas  vêm ocupando  novos  espaços  nos  debates.  Contudo,  as

investigações  concentram-se,  predominantemente,  nos  meios  urbanos.  Desse modo,  os  trabalhos

sobre/com e a partir das crianças vivendo infâncias nos meios rurais ainda detêm, numericamente,

espaços menores. Apesar da lacuna constatada, entendemos que as experiências infantis no universo

rural são compostas pelas mais diversas condições sociais, políticas, econômicas, familiares em que

as  crianças  se  encontram  e  isso  precisa  ser  posto  em  relevo  acadêmico.

Com a proposta do presente dossiê, para além de expandir esse cenário, visamos também contribuir

para a valorização das crianças e das infâncias vividas nos meios rurais, bem como para a construção

de  diálogos  acadêmicos  interdisciplinares  em  torno  do  tema  proposto.  Interessam-nos,  de  modo

particular, mas não exclusivo, trabalhos que apresentem o ponto de vista da criança do meio rural em

seus mais variados contextos, enfatizando a agência infantil. Assim, serão bem vindos trabalhos que

apresentem a criança como um sujeito do campo e não apenas como um sujeito no campo, trabalhos

que nos permitam encontrar a voz das crianças.

Prazo de Submissão: 15 de janeiro de 2018 às 23h59.

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

patriciaoss1288@yahoo.com.br; tonslusi@hotmail.com   e ffp23279@gmail.com

Interessado em publicar na Temáticas? Clique aqui   para conhecer nossos critérios e normas de
publicação. 
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