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A imagem hegemónica de uma criança considera-a como um ser humano em formação, incompleto e, 
consequentemente, dependente, incapaz de agir por si mesmo, até mesmo privado de um julgamento 
moral correto. A imagem da criança é construída como o reverso da imagem do adulto, concebido como 
um cidadão completo. Esta concepção jurídico-política rígida da cidadania confronta-se atualmente com 
algumas limitações, dando lugar a outras práticas reveladoras de uma cidadania mais plural, aberta, 
heterogénea e diferenciada. A questão é saber se o atual debate sobre cidadania pode acomodar o 
reconhecimento de crianças e adolescentes como atores no exercício da sua cidadania (civil, política e 
social). Tudo isso com base na evidência empírica, bem como no conhecimento produzido pelos estudos da 
infância atuais. 
A seção monográfica desta segunda edição de SOCIEDAD E INFANCIAS será dedicada a contribuições que 
permitam alargar o conhecimento sobre este tema, sobre os seus fundamentos e as suas manifestações nas 
diferentes áreas geográficas, culturais e sociais que constituem o marco de referência desta revista. 

Tipos de originais aceites: 

 

 Artigos para a edição especial: Obras originais, teóricos ou empíricos, que se relacionem com o 
tema proposto pelo Conselho Editorial da revista. 

 Artigos para a secção Diversos: Obras originais, teóricos ou empíricos, sobre qualquer outro 
assunto a que se refere a infância e adolescência e / ou o estudo das vidas de crianças ou 
adolescentes. 

 Comentários de livros: Avaliação e análise de uma obra fundamental que verse sobre qualquer um 
dos tópicos de interesse para a revista. 

 Outras colaborações: secção aberta a diferentes contribuições que ilustrem a atividade no 
domínio da investigação aplicada, intervenção social, justiça ou de desenvolvimento e avaliação 
de projetos, especialmente aqueles que tiverem a participação ativa de crianças e adolescentes. 

 

As submissões podem ser feitas quer em  Espanhol quer em Português. 

 
Forma de envío 

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