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Mobilizações Sociais e a Pandemia 

 

Data limite para enviar uma proposta: 10 de janeiro de 2022 

Apresentação da revista 

Caminando é uma revista de reflexão e engajada que, desde 1980, apresenta um enfoque 
alternativo das lutas sociais e pelos direitos humanos na América Latina. Caminando publica 
artigos que fornecem uma visão crítica dos principais temas que permeiam a vida sociopolítica 
latino-americana, assim como as lutas pela defesa dos direitos e pela autodeterminação travadas 
não só na América Latina, mas também no Quebec e no Canadá. A revista também publica contos 
e poemas, além de ilustrações e fotografias sobre os temas abordados em cada número. 
Caminando tem duas edições por ano. É publicada em francês em formato impresso, mas os 
artigos podem ser encontrados em seu idioma original no site da revista, onde também estão 
disponíveis os textos das edições anteriores. www.caminando.ca     

A revista é uma publicação do Comitê para os Direitos Humanos na América Latina (CDHAL), 
organização canadense de solidariedade internacional que atua na defesa e na promoção dos 
direitos humanos em reciprocidade com os movimentos sociais e comunidades da América 
Latina, na luta pela justiça social, ambiental, econômica e cultural. (www.cdhal.org)  

Tema da próxima edição de Caminando 

A pandemia que abalou o mundo desde março de 2020 gerou múltiplas restrições e provocou 
mudanças profundas no que diz respeito à resistência e mobilização social. Como sempre, o 
capitalismo tem conseguido contornar as crises e lucrar com elas. As falhas das políticas 
neoliberais podem ser vistas de forma clara e explícita. O ano de 2021 foi marcado pelo fervor 
político em muitos países da região da América Latina. As mobilizações populares tiveram de ser 
transformadas e reinventadas mediante o contexto. Contudo, como essas mobilizações estão se 
saindo quase dois anos após o início da pandemia? Quais são as exigências dos movimentos 
sociais? Como as pessoas se organizaram para lutar por seus direitos e defender seus territórios 
no contexto da pandemia? Grupos e movimentos sociais tiveram que inovar para continuar suas 
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lutas, por vezes se voltando para um modo virtual e vendo novas problemáticas surgirem devido 
ao contexto da saúde. Para alguns, novas ferramentas emergiram. Como foi que nós 
conseguimos nos organizar virtualmente? Como isso pode ser feito com segurança? No Chile, 
na Colômbia, no Brasil, entre outros, as pessoas saíram nas ruas, embora os governos os 
advertissem ou proibissem. As medidas governamentais autoritárias justificadas pela pandemia, 
a repressão estatal, a violência institucional e intrafamiliar, tinham se tornado mais perigosas do 
que a própria doença.  

Este volume de Caminando, cujo primeiro lançamento está previsto para abril de 2022 e o 
segundo para outubro de 2022, dará uma visão geral da situação social e política e das lutas 
em diferentes países da América Latina, e contribuirá para a reflexão sobre a transformação 
dos movimentos sociais durante a pandemia. 
 
Por exemplo, mas não exclusivamente, suas contribuições poderiam abordar os seguintes 
temas e subtemas:   
  

• Análises e reflexões sobre as mobilizações sociais e políticas que ocorrem em diferentes 
países da América Latina e sobre o papel dos movimentos sociais no contexto da 
pandemia; 

• Análises das condições de vida e desigualdades sociais exacerbadas pela pandemia; 

• O acesso à comunicação e a necessidade de se reinventar e inovar no contexto da 
pandemia; 

• Extrativismo digital, ou seja, a questão do controle e vigilância de dados, redes sociais, a 
influência de algoritmos na opinião pública, a disseminação de notícias falsas. 

• Ou qualquer outra contribuição relacionada com o tema 

 

Tipos de textos 

Suas contribuições poderão ser sobre a forma de poemas, depoimentos, entrevistas, 
performances de palavra falada, análises críticas, relatos de eventos, reflexões e todas outras 
formas de contribuição serão consideradas. 

Processo editorial 

Recepção de textos 

Primeiramente, os artigos são lidos pela pessoa responsável pela coordenação de Caminando. 

Em seguida, são atribuídos a uma pessoa integrante do conselho editorial, dependendo da área 

de especialização ou da língua materna. Essas pessoas serão responsáveis pela revisão dos 

artigos, levando em consideração a análise contextual, o posicionamento crítico e a estrutura do 

texto (ver critérios abaixo). 

Ainda que Caminando seja uma revista que assegura a publicação de uma grande diversidade 

de pontos de vista e análises, os artigos submetidos devem estar em consonância com os 

objetivos, valores e tema de Caminando. Caso contrário, modificações podem ser solicitadas ao 

autor ou autora do artigo. O conselho editorial reserva-se também o direito de recusar um artigo 

que não cumpra os critérios definidos. 

 



Tradução e revisão dos textos 

Após a revisão feita pelo conselho editorial, os artigos são traduzidos por umx tradutorx voluntárix. 

Em seguida, a tradução é revisada por umx revisorx voluntárix antes de ser finalmente revisada 

pela pessoa responsável pela coordenação de Caminando. 

Critérios para publicação: 

1. O artigo deve conter uma perspectiva crítica da situação 

2. Dependendo do tipo de texto, as afirmações devem estar amparadas por referências ou 

documentação relevante 

3. O texto é estruturado buscando favorecer sua leitura e compreensão (lógica, clareza, concisão) 

Data limite 

Se você gostaria de contribuir para o próximo volume de Caminando, envie-nos o título provisório 

e um breve resumo de seu texto até 10 de janeiro de 2022 para o seguinte endereço: 

caminando@cdhal.org. 

Para a edição de abril 2022: os textos completos devem ser recebidos até 27 de fevereiro de 

2022. 

Para a edição de outubro 2022: os textos completos devem ser recebidos até 14 de agosto 

2022. No entanto, convidamos você a enviar seu artigo assim que ele estiver pronto de maneira 

a facilitar o processo editorial. 
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DIRETRIZES PARA A PUBLICAÇÃO  
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  ✓ 

Idiomas Artigos em espanhol, português e inglês são aceitos e serão 
traduzidos ao francês. Artigos publicados anteriormente também 
serão aceitos. 

 

Formato O texto deverá ser apresentado em espaçamento simples, em estilo 
Times New Roman12. 

 

Tamanho 1500 palavras 
Incluindo a bibliografia dxs autorxs, as notas, as referências, os 
gráficos, as figuras e as imagens. 

 

Estrutura 
dos artigos 

• O título do artigo deve ter no máximo 12 palavras.  

• É recomendado o uso de subtítulos ao longo do texto para 

evidenciar a estrutura do artigo e para facilitar a leitura. 

• O título e os subtítulos devem ser escritos com apenas a primeira 

letra em maiúscula e em negrito.  

• O nome dx(s) autor(x)(s) deve aparecer abaixo do título do 

artigo  

• Uma breve biografia (cerca de 75 palavras) dx(s) autor(x)(s) 

deverá ser apresentada ao fim do texto. 

• É recomendado que a estrutura dos textos seja composta por 

uma introdução, argumentação e uma ou mais conclusões. 

 

Epígrafes Para melhor organizar o texto, é recomendado sugerir de 2 a 3 
epígrafes (frases curtas sublinhadas em amarelo).  
A epígrafe é uma frase extraída do texto colocada em evidência 
para retomar uma informação importante, permitindo ao leitor 
localizar rapidamente algumas das idéias principais do texto e 
motivar a leitura do artigo. 

 

Fotos e/ou 
imagens 

• É recomendado o envio de 2-3 fotos e/ou imagens, de qualidade 

boa o suficiente para ser impressa, fazendo referência ao 

 



assunto do artigo. As ilustrações são publicadas em preto e 

branco. 

• As fotos devem ser inseridas no texto em local sugerido e 

enviadas em formato .jpg o .png. 

• Favor assegurar que todas as imagens enviadas estejam livres 

de direitos autorais ou que você detenha a permissão para sua 

publicação. 

• Os créditos das fotos devem ser indicados sob a foto no texto 

(autor, ano de publicação). As fotos/imagens podem ter um título 

curto (case necessário), inscrito sob a foto. 

Gráficos e 
figuras 

Os gráficos e figuras devem vir acompanhados de um título curto, 
corretamente inseridos no texto e enviados em .jpg anexo. 

 

Sigles Todo nome de organismo que puder ser reduzido a uma sigla deve 
ser, em sua primeira ocorrência no texto, escrito por extenso e ser 
imediatamente seguido de sua sigla entre parênteses. 
Exemplo: Comitê de Direitos Humanos na América Latina (CDHAL) 

 

Citações e 
referências 

• As notas ou citações são colocadas em uma lista ao fim do 

documento e serão identificadas com algarismos arábicos. 

• O número destas será reduzido ao essencial (máximo de 

10) e incluirão as referências bibliográficas. 

• As referências de fontes citadas no texto são apresentadas 
em notas ao fim do texto segundo o método bibliográfico 
abaixo. 

 

 

 

 

Método bibliográfico 

Artigo 
científico 

Sobrenome, nome (ano). « Título do artigo », Título da revista, nº X, p. X à 
X 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009). « Amérique latine: de l’interprétation 
nationaliste à l’interprétation par la dépendance », Tiersmonde, nº. 199, 
p.536. 

Artigo de jornal Sobrenome, nome (ano). « Título do artigo », Título do jornal, data. (Em 
se tratando de uma referência eletrônica, indicar o link e o mês de 
consulta) 
 
Larouche, Vincent (2013). « L’ambassade appuie un projet minier douteux 
au Mexique, La Presse, 6 maio 2013, en ligne : 
http://www.lapresse.ca/actualites/  
politique-
canadienne/201305/05/014647840lambassadeappuieunprojetminier 



douteuxaumexique.php (página consultada em fevereiro 2014). 
 
Se o artigo não estiver assinado por um autor específico, indicar o nome 
do jornal. 

Monografia 
(livros, 
relatórios de 
pesquisa, etc.) 

Sobrenome, nome (ano). Título. Cidade: Editora. 

Deneault, Alain et William Sacher (2012). Paradis sousterre : Comment le 
Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale. 
Montréal: Écosociété, 192 p. 

Capítulo em 
uma obra 
coletiva 

Sobrenome, nome (ano). « Título do capítulo », em Sobrenome, nome. (dir.), 
Título do livro (p. X a Y). Cidade: Editora. 

Blackwood, Elizabeth et Veronika Stewart (2012). « CIDA  and the  Mining  
Sector: Extractive Industries as an Overseas Development Strategy », em 
Brown, Stephen (dir.), Struggling for Effectiveness: CIDA and Canadian 
Foreign Aid (p. 217245). Montréal; Ithaca: McGill Queen's University Press. 

Dissertação ou 
tese 

Sobrenome, nome (ano). Título, dissertação/tese. Universidade. 

Cournier, Marine (2013). Sociétés minières canadiennes et violations des 
droits de l’homme à l’étranger : le Canada respectet-il les prescriptions 
internationales en la matière?, Mémoire de maîtrise. Université de 
Montréal. 

Relatório ou 
comunicado de 
um organismo 

Nome do organismo (ano). Título do comunicado/relatório, data de 
publicação. (em caso de documento online, adicionar o endereço web). 

United Steelworkers, Common Frontiers e Mining Watch Canada (2013). 
Report Reveal 

How Canadian Diplomacy Supported Deadly Blackfire Mining Project, 6  
mai  2013,  en ligne: http://www.miningwatch.ca/news/reportrevealshow 
canadiandiplomacysupporteddeadly-blackfireminingproject (página 
consultada em maio 2013). 

Site Agence du revenu du Canada. « Actions accréditives », en ligne : 
http://www.cra- arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/ftspaa/menufra.html (página 
consultada em fevereiro 2014). 

Convenção, 
tratado ou lei 

Nome da convenção. (Ano, data da assinatura). [Entrada em vigor: data de 
entrada em vigor] 

Accord de libre-échange nordaméricain entre le gouvernement du Canada, 
le gouvernement des États Unis et le gouvernement du Mexique. (1992, 17 
dezembro). [Entrada em vigor: 1er janvier 1994. 
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