É com prazer que anunciamos a chamada para artigos para o vol. 5 no. 2 de
Brasiliana - Journal for Brazilian Studies
Brasiliana é uma revista bianual que pretende ser um fórum dinâmico no qual acadêmicos das
diversas disciplinas das Humanidades e das Ciências Sociais são convidados a publicar suas
pesquisas, estabelecer discussões acadêmicas e debater as ideias e pesquisas de outros colegas,
dentro do campos dos Estudos Brasileiros.
Vol. 5 no. 2 (2016) terá como tema:

“O Brasil e a água”
O Brasil é o país com a maior reserva de água doce do mundo. Não obstante, quase 40% da
população brasileira – cerca de 77 milhões de pessoas – vem sendo afetada pela crise hídrica
atual. A importância do tema revela-se no fato de o Brasil atravessar o período de seca mais
grave dos últimos 80 anos, de modo que o sudeste tem sido obrigado a racionar água potável.
A água também é objeto de interesse da arte e da filosofia desde os tempos mais remotos. No
contexto brasileiro, a tematização da água nas artes e na literatura conta com uma vasta
tradição, ora sob a ótica da abundância, ora sob a perspectiva da escassez, como no caso da
seca no país.
Convidamos submissões de disciplinas diversas – incluindo ciências sociais, humanidades,
saúde pública, história moderna e as artes. As pesquisas devem ter como seu foco as origens e
as respostas à crise hídrica atual e os conflitos sociais, tanto como representações artísticas.
Também convidamos contribuições que examinam possíveis soluções e utopias. Como meio
ambiente e sociedade estão relacionados? Em que medida é possível dissolver a dicotomia
entre natureza e cultura através do modo como os recursos naturais são utilizados? Como

essas questões encontram reflexo na arte?
Os artigos devem ser submetidos online antes do dia 15 de dezembro de 2016 (veja o site
com detalhes sobre submissão e orientações aos autores).
Este número será co-editado pela equipe de organização do congresso O Brasil e água –
Conflitos pelos recursos e a dissolução dos limites entre natureza e cultura? ocorrido entre os
dias 04/12 e 05/12/2015 na Universidade de Hamburgo, Alemanha Dr. Júlio Matias, Dr.
Gilberto Rescher, Prof. Dr. Markus Klaus Schäffauer, Dr.Tobias Schmitt, M.A. Yôko
Woldering.

Brasiliana continua aceitando a submissão de artigos de caráter geral sobre o Brasil ou temas
brasileiros, bem como resenhas de livros recém-publicados sobre o Brasil.
Para as orientações sobre a publicação, consultar a webpage da revista:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/bras
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