Chamada para a apresentação e publicação de trabalhos inéditos
“Esperançar Juventudes: experiências agroecológicas de jovens do campo, das
florestas, das águas e das cidades”
Está aberta a chamada para envio de trabalhos de estudantes, profissionais, pesquisadores/as
brasileiros/as e estrangeiros/as de diversas áreas, que analisam, problematizam e discutem questões
relacionadas ao evento online “Esperançar Juventudes: experiências agroecológicas de jovens do
campo, das florestas, das águas e das cidades”, proposto pelo GT Juventudes da Associação
Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia). Busca-se reunir ensaios teóricos ou artigos de
pesquisas inéditos e inovadores, assim como relatos de experiências construídos a partir das
discussões e vivências das juventudes com a agroecologia. Para ambas as modalidades, pauta-se que
a temática do/a jovem seja central, refletindo novas formas de pesquisar, produzir e construir
conhecimentos sobre a agroecologia, a serem apresentados no evento e publicados nos seus anais,
na revista virtual Cadernos de Agroecologia ISSN 2236-7934.
No ano do centenário de Paulo Freire e em um cenário de crises climáticas, sanitárias e políticas, o GT
Juventudes da ABA convida a todas, todos e todes para esperançar: se levantar, ir atrás, construir,
não desistir!
O evento “Esperançar Juventudes: experiências agroecológicas de jovens do campo, das florestas,
das águas e das cidades” tem por objetivo realizar um ciclo de debates para aprofundar a
compreensão sobre as perspectivas vinculadas a linha de pesquisa Agroecologia e Juventudes,
conectando esse campo de estudos a outros elementos que são fundamentais para o entendimento
da atuação de jovens nos territórios e na construção da agroecologia. Além disso, tem como
objetivos específicos visibilizar as experiências agroecológicas protagonizadas pelas juventudes e
evidenciar a construção do conhecimento científico sobre e com as/os jovens do campo, das
florestas, das águas e da cidade. Ao mesmo tempo, o evento busca compreender, através das
perspectivas da interseccionalidade e da diversidade cultural, como as atuais crises impactam sobre a
vida das juventudes que atuam e vivenciam nos diversos espaços da agroecologia.
Estruturalmente o evento é composto de quatro eixos temáticos para submissão/apresentação de
trabalhos. Além disso, ocorrerão quatro conversatórios sobre esses eixos para ampliar os debates.
Em cada conversatório serão convidadas/os três debatedoras/es que irão analisar dois
questionamentos previamente construídos pela equipe organizadora do evento. Após esse
momento, haverá um debate com a participação das pessoas que enviarem perguntas para
potencializar a troca de conhecimentos e olhares sobre cada tema proposto. Os eixos temáticos são:

1. Juventudes no Ensino-Pesquisa-Extensão: experiências dos NEAs e de projetos de
agroecologia;
2. Políticas Públicas para as Juventudes na Agroecologia: desafios, avanços e possibilidades;
3. Juventudes, Geração de Renda e Agroecologia: práticas e experiências em economia popular
e solidária;
4. Coletivos de Juventudes, Agroecologia e Interseccionalidade: lutas feministas, antirracistas
e LGBTQIAP+;
Com intuito de visibilizar e valorizar esses trabalhos no âmbito da construção de conhecimento sobre
Juventudes e Agroecologia, a comissão organizadora do evento lança este edital de chamamento
para apresentação e divulgação de trabalhos que tratem dessas temáticas. Os anais do evento serão
publicados no primeiro trimestre de 2022.
Local de realização: Todo o evento será online. Os conversatórios serão abertos ao público e
divulgados nas redes sociais. Já a apresentação dos trabalhos será restrita para os/as autores/as dos
trabalhos aprovados, a equipe organizadora do evento e as/os ouvintes convidados/as pelos/as
autores/as. Todas as informações sobre a data, o horário e o link para apresentação serão enviada
por e-mail;
Divulgação: Redes sociais da ABA-Agroecologia (Instagram, Facebook e YouTube).
Cronograma
Submissão de trabalhos

25 de outubro de 2021 até às 23:59h

Resultado dos trabalhos aprovados

08 de novembro de 2021

Conversatórios

18 e 19 novembro de 2021

Apresentação dos trabalhos

25 e 26 de novembro de 2021

O Comitê editorial da publicação, os/as responsáveis técnicos/as pela submissão dos textos nesta
publicação especial são:
1. Diulie Almansa - UERGS / MPA / GT Juventudes ABA
2. Gabriel Mattos Ornelas - UFMG / AUÊ! / GT Juventudes ABA
3. Giuseppe W. G. Bandeira - Comunicação ABA / GT Juventudes ABA / GT Juventudes ANA
4. Ghiulia Cabral Martins - UFMG / AUÊ! / GT Juventudes ABA / GT Juventudes ANA
5. Humberto Vieira Lucas Junior - UFRRJ / FEAB / GT Juventudes da ABA
6. Letícia H. S. Falcão - FURG / GT Juventudes ABA
7. Maiz Bortolomiol Dias - UFRGS / FEAB / GT Juventudes ABA
8. Marcelo Rodrigues Lopes - UFPA / FEAB / GT Juventudes ABA

Esta chamada busca publicar trabalhos que descrevam, relacionam, analisam e/ou proponham
perspectivas, interpretações, relatos e abordagens teóricas, etnográficas, práticas ou metodológicas
a partir de duas modalidades:
- Modalidade ensaios teóricos ou artigos de pesquisas (de 5 a 10 páginas): esse formato de
sistematização do conhecimento possibilita o compartilhamento de perspectivas teóricas e
resultados de pesquisas sobre a temática da Juventudes e Agroecologia, além de debates
contemporâneos que possuem articulação com essa linha de pesquisa a partir de diversas áreas do
conhecimento e de maneira trans e interdisciplinar;
- Modalidade relatos de experiências (até 5 páginas): frente a diversidade de olhares na construção
do conhecimento agroecológico e o protagonismo das juventudes diretamente ligadas à dimensão
prática e metodológica da agroecologia nos territórios, o evento acolhe também relatos de
experiências coletivas/comunitárias, locais e/ou regionais. Nesse sentido, a sistematização a partir do
modelo de relato de experiência permite a partilha vinculada ao “fazer agroecológico cotidiano”,
evidenciando tanto as tecnologias socioambientais como as transformações e impactos
sociopolíticos, econômicos e culturais da agroecologia na vida das juventudes do campo, das
florestas, das águas e das cidades.
Acesse aqui o modelo de ensaios ou artigos: https://tinyurl.com/ModeloArtigo
Acesse aqui o modelo de relatos de experiência: https://tinyurl.com/ModeloRelato
Para satisfazer aos padrões de editoração científica e atender ao sistema simples cego
integralmente, os trabalhos deverão ser submetidos, EXCLUSIVAMENTE, pelo e-mail
juventudes@aba-agroecologia.org.br , com o título do trabalho e nome do/a primeiro/a autor/a
especificados no assunto do e-mail. Além disso, no corpo do e-mail deve ser informado o eixo
temático de maior aproximação do trabalho.
Normas Gerais:
a) A contribuição deve ser original e inédita, e não deverá estar sendo avaliada para a
publicação por outra revista; caso contrário, deve justificar em “comentários ao editor”;
b) Os ensaios, artigos e relatos de experiência não possuem limite quanto ao número de
autoras e autores;
c) Os ensaios teóricos e artigos de pesquisas devem conter um mínimo de 5 (cinco) e máximo
de 10 (dez) páginas, e os relatos de experiências devem possuir até 5 (cinco) páginas, ambas
modalidades podendo contar com elementos pré e pós-textuais, fotos,
desenhos, gráficos, planilhas, relatorias gráficas ou quaisquer outros elementos que venham
a auxiliar no desenvolvimento do texto;
d) O arquivo de submissão deve ser encaminhado no formato Word ou similar (não serão
aceitos os arquivos em formato PDF);
e) Serão aceitos trabalhos em português e em espanhol;
f) O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos de acordo com o modelo
apresentado e nas regras da ABNT.
Critérios de Avaliação e Aceitação dos trabalhos:
a) As/os pareceristas serão definidos pelos/as editores/as de acordo com a área de
atuação/formação, a qual deverá ser, na medida do possível, coincidente com a temática do
trabalho a ser apreciado;
b) As/os pareceristas deverão optar por uma das seguintes recomendações: encaminhar para
apresentação/publicação ou para correções necessárias;

c) Os pareceres poderão conter: indicações bibliográficas, sugestões de mudança na estrutura
do texto, acréscimo ou subtração de informações, críticas, elogios e outras observações
consideradas pertinentes para o aprimoramento do trabalho e para a adequação aos
critérios definidos neste edital;
d) Os ensaios, artigos e relatos que forem aceitos com correção deverão ser enviados com as
modificações até a data estipulada pelo parecer, caso as alterações não sejam realizadas o
trabalho não será publicado;
e) O processo de análise dos ensaios e resultado da submissão será até o dia 08/11/2021.
Estrutura e Formatação dos Trabalhos:
a)
b)
c)
d)
e)

Os ensaios, artigos e relatos devem ser feitos em formato A4 (210 x 297mm);
Editor de texto Word for Windows 6.0 ou posteriores;
Fonte do texto deve ser Times New Roman, tamanho 12;
Margens 2,5cm X 2,5cm;
Espaçamento 1,5 entre linhas, com texto justificado. Parágrafo recuado 1,25 da margem
esquerda e sem espaço entre parágrafos;
f) Corpo do Texto:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

A primeira página do trabalho deve conter título em português, alinhamento
centralizado; fonte Times New Roman, Tamanho 12, destacado em negrito;
O resumo e palavras-chave devem ter alinhamento justificado; fonte Times New Roman,
Tamanho 11;
O nome do/a(s) autor/a(es/as) deve vir logo abaixo do título, com duplo espaço, fonte
Times New Roman, tamanho 12 e alinhado à direita;
O nome do/a(s) autor/a(es/as) deve ser acompanhado pela primeira nota de rodapé,
contendo um breve currículo do/a mesmo/a, levando em consideração sua instituição de
ensino e curso ou territórios e organização social;
As notas devem ser postas no rodapé do texto, numeradas em sequência, fonte Times
New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado. As notas de rodapé não devem ser
usadas para referências, somente em caso de indicação, explicação e/ou elucidação que
se faça necessário remeter;
As citações devem seguir a regra: se menores que 3 (três) linhas, devem estar inseridas
diretamente no texto, entre aspas e com a devida referência, conforme o padrão
(AUTOR/DATA). Se maiores que 3 (três) linhas, devem ser destacadas com recuo à
esquerda de 4 cm, fonte Times New Roman, tamanho 10, com a devida referência no
padrão (AUTOR/DATA/PÁGINA);
Essa publicação receberá trabalhos na modalidade Ensaios, Artigos e Relatos de
Experiência.

Referências Bibliográficas
a)
b)
c)
d)

Todas as referências bibliográficas deverão ser realizadas conforme ABNT 6023;
As referências completas deverão ser trazidas em ordem alfabética e no final do texto;
Os destaques da referência bibliográfica devem ser feitos em negrito;
As demais composições bibliográficas não discriminadas devem seguir os padrões
estabelecidos pela ABNT (ABNT 6023, 6022, 6028, 10520).

Disposições Finais
a) Agradecimentos, menções a financiamentos de agências governamentais (CNPq, FAPEMIG,
CAPES etc.), publicações de versões anteriores do ensaio e outras observações do gênero
devem ser inseridas na nota de rodapé indicativa de autoria;
b) O prazo final para submissão de trabalhos para este número é: 25 de outubro de 2021.
c) Mais
informações
poderão
ser
obtidas
através
do
e-mail: juventudes@aba-agroecologia.org.br ;
d) Os prazos são previstos e poderão ser alterados a qualquer momento, a critério da comissão
organizadora do evento, porém jamais de forma a reduzir prazos de submissão;
e) As opiniões contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade das autoras e dos
autores, de modo que os Cadernos de Agroecologia da ABA-Agroecologia não se
responsabiliza pelo conteúdo dos textos que publica;
f) A publicação dos ensaios não terá por contrapartida qualquer tipo de remuneração às
autoras e aos autores;
g) Serão emitidos certificados de participação para as/os apresentadoras/es dos trabalhos
submetidos e para ouvintes dos conversatórios;
h) Quaisquer omissões deste edital serão solucionadas pela Comissão Editorial, contato através
do email: juventudes@aba-agroecologia.org.br ;
Comitê editorial Esperançar Juventudes
GT Juventudes ABA-Agroecologia
25 de Setembro de 2021

