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Os novos estudos de infância se conceituam como um fórum interdisciplinar dedicado à análise crítica, à pesquisa e 
ao debate sobre as vidas das crianças e os adolescentes que povoam nosso mundo. Neste contexto geral, no quarto 
volume da revista SOCIEDAD E INFANCIAS propõe-se colocar o foco na investigação como forma de se aproximar a 
realidade em que se vive a infância e a adolescência hoje. Desde as diferentes disciplinas que conforman os 
estudos de infância defende-se que, quando se estuda o comportamento social das crianças, é necessário utilizar os 
métodos de pesquisa comuns nas ciências sociais. Mas ao mesmo tempo, se destaca a necessidade de que as 
crianças sejam reconhecidas como atores também no âmbito da pesquisa. Deste modo, aponta-se que as relações e 
as culturas das crianças devem ser estudadas por se mesmas, que é necessário un conhecimento baseado na sua 
experiência, dando voz e participação ás crianças na pesquisa. No entanto, não pode ignorar-se que, de facto, 
muito do que se sabe das crianças procede de outras fontes, como as fontes de carácter estatístico. Seria desejável 
que o objeto que interessa, isto é, a infância e a adolescência como categorias sociais, possam ser observadas 
desde o maior número de ângulos possíveis.  

Por todas estas razões, SOCIEDAD E INFANCIAS, lança esta chamada de trabalhos com o objectivo de que o novo 
volume  ofereça um amplo leque de experiências de pesquisa sobre, para e com a infância.  

Originais aceitados 

 Artigos para a secção monográfica: Obras originais, teóricas ou empíricas, que se relacionem com o tema 
proposto pelo Conselho Editorial da revista: “AS INFÂNCIAS NO FOCO DA PESQUISA”.  

 Artigos para a secção miscelânea: Obras originais, teóricas ou empíricas, sobre qualquer outro assunto 
relacionado com a infância e a adolescência e/ou o estudo das vidas de crianças ou adolescentes. 

 Resenhas: Avaliação e análise de uma obra fundamental que verse sobre qualquer um dos temas de 
interesse da revista.  

 Outras Colaborações: Secção aberta a diferentes contribuições que ilustrem a atividade no domínio da 
investigação aplicada, a intervenção social, a defesa dos direitos ou o desenvolvimento e avaliação de 
projetos, especialmente daqueles que receberam a participação ativa de crianças e adolescentes.. 

As submissões podem ser redigidas em Espanhol ou Português. 

Condições para submissão  

O envio de qualquer tipo de contribuição será realizado através do site da revista: 
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI, no qual constam as regras de submissão para os autores.  

Contacto: Secretaría de la Revista:  sociedadeinfancia@ucm.es 

 

Sociedad e Infancias é uma revista interdisciplinar, cujo objetivo é promover o conhecimento científico sobre as 
vidas de crianças e adolescentes, principalmente no âmbito espanhol, português e iberoamericano e orientado na 
linha dos novos estudos da infância. 
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