
 

Chamada para publicação de artigos na revista Geografares  

Tema: Alimentar, Alimentos e Alimentação: complexidade e 

multidimensionalidades das práticas e das análises sobre a comida no 

século XXI 

 A Revista Geografares divulga chamada para o dossiê temático “Alimentar, Alimentos e 

Alimentação: complexidade e multidimensionalidades das práticas e das análises sobre a comida no 

século XXI”, com previsão de publicação no primeiro semestre 2018. 

A alimentação da humanidade continua sendo uma questão central nos processos (re)produtivos 

na atualidade. Apesar de ser uma problemática muito antiga, as questões relacionadas aos alimentos 

despontam como extremamente atuais devido às suas conexões com a crise ambiental, com a emergência 

de novas (bio)tecnologias, com as novas dinâmicas psicossociais e culturais, com as novas raridades e 

novas mercadorias, com as consequências na saúde e nas doenças, com os conflitos sociais nos campos e 

nas cidades, com a permanência da insegurança alimentar e nutricional e com os novos espaços do 

alimentar. Diversas outras dimensões estão presentes ou ocultas nessa complexidade que mobiliza 

inúmeras áreas do conhecimento, sujeitos, organizações e instituições. 

Buscamos com esta chamada mobilizar corações e mentes para um olhar sobre a diversidade que 

impõe essa problemática. Esperamos receber contribuições de diversas áreas e abordagens, tanto de 

trabalhos teóricos, como de socialização de experiências em ensino, pesquisa e extensão. A dimensão 

empírica-prática nas diversas atividades vinculadas diretamente à alimentação, aos alimentos e ao 

alimentar será valorizada. 

 A data limite de recebimento dos artigos para avaliação é  30 de setembro de 2017. 

Os artigos deverão seguir as normas da revista Geografares, que podem ser acessadas no item 

“diretrizes para autores” no site da revista (link abaixo).  Nos “metadados” deverá ser indicado que o 

artigo se refere aessa chamada. 

O Dossiê foi proposto pelo GeQa (Grupo de Estudos Sobre a Questão dos Alimentos) e será 

coordenado pelo  professor Paulo Cesar Scarim (UFES). 

Acesse o site da Revista em: http://periodicos.ufes.br/geografares 

Claudio Luiz Zanotelli e Paulo Cesar Scarim 
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