
 
Ciências Sociais e diálogos com a História   

 
 
As ciências sociais procuram refletir sobre a dimensão temporal dos fenômenos sociais, 
políticos e culturais. Questões teóricas e metodológicas são debatidas e testadas em estudos 
sociológicos e antropológicos que abarcam recortes temporais para pensar processos e 
mudanças. Além das aproximações e diálogos com a “história” e suas formas de entender a 
passagem do tempo e dos acontecimentos, as ciências sociais também se pensam como 
frutos de processos temporais, que trilharam diferentes caminhos por meio de contribuições 
coletivas e singulares. As biografias e trajetórias intelectuais e de vida são ainda linhas de 
pesquisa em que certas concepções de história se fazem presentes no campo das ciências 
sociais. Há também trabalhos de campo que procuram dialogar com a memória social e 
formas de compreender o passado por meio da oralidade. Destacam-se ainda trabalhos que 
dialogam com a etno-história, ou que se utilizam de arquivos, documentos e manuscritos. 
 
O próximo número temático “Ciências Sociais em diálogo com a História” da Revista 
Enfoques, dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, receberá contribuições acadêmicas em forma de 
artigos, resenhas e entrevistas que versem sobre os seguintes tópicos de interesse: 
 
- Discussões teóricas e metodologias sobre diálogos possíveis das Ciências Sociais com a 
História; 
- Sociologia e antropologia histórica; 
- Biografias e trajetórias; 
- Pesquisas em ciências sociais que façam usos de arquivos e documentos históricos; 
- Etnografias de processos de longa duração; 
- Trabalhos em diálogo com a etno-história. 
 
A edição será organizada por Barbara Goulart, David Soares, Joana Correa, Natália Fazzioni, 
Pedro Alex Viana e Renata Montechiare. 
  
A data-limite para o envio de contribuições é  01 de maio de 2015 e devem ser 
encaminhadas para revistaenfoques.ufrj@gmail.com, assunto "Edição Ciências Sociais e 
diálogos com a História”. 
 
Serão aceitos trabalhos em português, espanhol, francês e inglês. 
 
Para informações sobre a Revista Enfoques acesse: www.enfoques.ifcs.ufrj.br/ojs 
 


