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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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SEÇÃO MONOGRÁFICA: 

CRISE CLIMÁTICA E PRIMEIRA INFÂNCIA  

Se as mudanças climáticas representam atualmente um dos maiores desafios para o desenvolvimento 
equilibrado da humanidade em geral, os riscos que delas decorrem afetam mais gravemente os grupos 
populacionais mais vulneráveis, entre os quais se encontra a população infantil e adolescente. Mas, 
mesmo dentro desse grupo, a idade, a economia do grupo familiar, a localização geográfica, os 
sistemas de proteção existentes ou o acesso a recursos naturais, materiais ou tecnológicos, também 
indicam diferenças entre meninos e meninas. 

Ao focar na primeira infância, a pesquisa mostrou o interesse das crianças pequenas por tudo o que 
se relaciona com a natureza, sejam plantas, animais, poluição do ar ou o uso da água. Também foi 
observado que alguns conceitos, como sustentabilidade, equilíbrio entre espécies ou compromisso 
intergeracional, não lhes são estranhos ou estranhos. No entanto, ainda faltam estudos que 
relacionem as mudanças estruturais decorrentes de uma intervenção humana abusiva sobre a 
natureza, com as atitudes e práticas de crianças pequenas em relação ao ambiente natural. Estudos 
que abordam temas como: 

- Competência das crianças e seu direito de participar dos esforços de sustentabilidade. 
- O direito das crianças de agirem como agentes de mudança. 
- Os direitos coletivos como complemento da reflexão sobre os direitos humanos / da criança. 

- Os direitos de todos os seres vivos e não vivos. 
Esperamos artigos que contribuam para a compreensão da relação entre a primeira infância e a crise 
climática, na perspectiva dos estudos da infância. 

Data limite para envio dos trabalhos seção monográfica: 15 de fevereiro de 2022 

CHAMADA ABERTA SEM LIMITES DE DATA PARA OUTRAS SEÇÕES: 

• 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: 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. 
 

Remessas: 

As submissões podem ser redigidas em Espanhol ou Português. 
Diretrizes para autores: https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/about/submissions 
Forma de submissão: inscrição no site da revista http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI 

Contato: Secretaria da Revista: sociedadeinfancia@ucm.es 
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