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A revista “Trajetórias Humanas Transcontinentais” (Trayectorias Humanas 

Transcontinentales) da Rede Internacional América latina, África, Europa Caribe 

“Territórios, Populações Vulneráveis, Políticas Públicas” da Universidade de 

Limoges (França) 

Convoca a participar como autora ou autor para seu número especial de 2020 

com a temática: 

 

MEIO AMBIENTE: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

Em agosto de 2019 os meios de comunicação, em várias partes do 

mundo, noticiavam a grande queimada que atingiu 20.000 hectares de 

vegetação nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, repercutindo os efeitos 

imediatos que causaram no Brasil, Bolívia, Uruguai, Argentina. O não 

cumprimento das políticas ambientais, por parte dos atuais governantes 

brasileiros, a indicar que o meio ambiente não é prioridade para o presente e o 

futuro, apesar de discursos contrários do mandatário e seus ministros, 

apresentam-se como desafios contemporâneos, não apenas para o 

ambientalismo, mas para o conhecimento científico como um todo, dia-a-dia 

desvalorizado por impressões e ‘achismos’. Por todo planeta despontam 

condições adversas à vida dos seres, criando um alerta que exige reflexão e a 

mudança do paradigma socioambiental da infinitude dos recursos. No cerne de 

tudo, a pergunta que está na raiz é: há mesmo uma crise socioambiental ou 

chamamos de crise à nossa existência no modelo desenvolvimentista 

capitalista?  
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Tal reflexão convida ambientalistas, filósofos, engenheiros, arquitetos, 

professores e profissionais de todas as disciplinas e áreas, para se posicionarem 

e contribuírem na construção de outros modelos de vivermos e nos 

relacionarmos com o Outro, reconhecido enquanto tal nas suas diferenças e 

necessidades, mas ao mesmo tempo, ambos partícipes por intermédio político, 

social, ecológico, econômico com reponsabilidade e sensibilidade a desejar o 

direito de todos de existir. 

Esta sétima edição da revista TraHs tem como objetivo analisar as diferentes 

maneiras de entender os desafios contemporâneos colocados pelo meio 

ambiente e o respeito pelos direitos da natureza em diferentes países. Assim, 

artigos que tratam de: 

- O meio ambiente como tema dos estudos contemporâneos 

- A gestão do conhecimento como um bem comum, público e aberto a todos os 

presentes nas propostas de ‘Buen Vivir’ e seus resultados no presente; 

- O surgimento de uma política ambiental global; Os impactos econômicos, 

financeiros, sociais e simbólicos da legislação ambiental nos países. 

Desenvolvimento e uso de energia verde; 

- As diferenças teóricas e práticas entre a vida comunitária e o bem-estar 

individual na sociedade capitalista global; 

- Sujeitos plurais e suas vozes no universo da diversidade: os povos da floresta; 

Meio ambiente e interculturalidade; 
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- Identidade plurinacional e ambiental: por exemplo, os códigos culturais dos 

povos e nacionalidades indígenas da América do Norte e do Sul; Africanos; 

Europeus; 

- Interconexão entre aspectos econômicos, ambientais, culturais e educacionais 

na construção da vida contemporânea; Educação ambiental em seu conjunto. 

Desafios da virada decolonial e a ocupação e uso das paisagens dos países 

latino e africanos; 

- Equidade social e territorial; Soberania e integração socioambiental em Nuestra 

América, África e Europa, nas dimensões local e global; Análise da relação entre 

o regime "viver bem" e o "regime de desenvolvimento" 

Diretora da Publicação  

Dominique Gay-Sylvestre, Universidade de Limoges, França 

Diretores de número  

Paulo Celso da Silva, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, 

Universidade de Sorocaba, São Paulo, Brasil;  

Mara Rovida, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, 

Universidade de Sorocaba, São Paulo, Brasil 

Para consultar as políticas de publicação, acesse o sítio 

http://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=95 
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O prazo para envio de contribuições (artigos completos), em espanhol, francês, 

português ou inglês, de acordo com as normas da revista, é o 

 

30 de janeiro de 2020 

 

Envio de propostas aos seguintes endereços eletrônicos: 

dominique.gay-sylvestre@wanadoo.fr/ revistathtespecial@gmail.com 

Os autores serão informados da decisão do Comitê Científico até 20 de 

fevereiro de 2020.  

 

OBSERVAÇÕES 

Título: apenas o título original e a tradução em inglês são colocados 

Ordem dos resumos (não mais que 250 palavras e 5 palavras-chave) 

a) Artigos escritos em português: resumo em português, francês, espanhol e 

inglês. 

b) artigos escritos em francês: resumo em francês, espanhol, português e 

inglês. 

c) artigos escritos em espanhol: resumo em espanhol, francês, português e 

inglês. 
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d) artigos escritos em inglês: resumo em inglês, espanhol, francês e português. 

Solicitamos que todos os autores revisem o Resumo, Abstract, Resumen e 

Résumé 

 

 

 


