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Editores Convidados: Tania Cantrell Rosas-Moreno (Loyola University Maryland, 
Estados Unidos), Rita Basílio de Simões (Universidade de Coimbra, Portugal), and 
Salvador de León Vázquez (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México) 
 
Esta edição especial da revista Brazilian Journalism Research será dedicada à relação 
entre jornalismo e tráfico. O tráfico é um fenómeno bastante complexo, que compreende 
o tráfico de armas, o tráfico de drogas e o tráfico de seres humanos. Estas três 
modalidades lideram as atividades criminosas no mundo, ocupando o tráfico de drogas 
o primeiro lugar, o tráfico de pessoas o terceiro, seguido de perto pelo tráfico de armas 
de pequeno porte. Em grande expansão, o tráfico de seres humanos contempla o tráfico 
para fins sexuais, para trabalho forçado, o tráfico de órgãos e crianças e a adoção ilegal 
de crianças. Além disso, o tráfico não faz aceção de pessoas; pode afetar jovens/idosos, 
ricos/pobres, instruídos/iletrados, cidadãos do Norte Global/Sul Global.  
 
Os media – em particular os media de informação – contribuem para moldar a 
compreensão e a opinião do público sobre questões sociais. Simultaneamente, 
influenciam políticas (inter)nacionais, programas e ações legislativas. 
 
Esta edição especial da BJR explora, assim, a variedade de formas pelas quais os media 
em sentido amplo se relacionam com as diferentes facetas do tráfico. Como podem os 
media influenciar a legislação? Como podem afetar as vítimas? Os autores do crime? 
Qual o impacto da cobertura jornalística sobre o crime? De que maneiras podem as 
representações mediáticas do tráfico legitimar ou desafiar diferentes tipos de 
desequilíbrios de poder e hierarquias sociais baseadas no género, classe ou raça? 
 
Os autores podem optar por analisar diferentes tipos de media, ou seja, jornais, TV, 
rádio, online, etc., e usar dados quantitativos e qualitativos. Submissões teóricas, 
empíricas, críticas, comparativas ou aplicadas, e que representem uma ampla gama de 
abordagens conceptuais e metodológicas relevantes para um enfoque nos media e 
tráfico doméstico e/ou transnacional são bem-vindas. Embora uma abordagem 
comparativa do jornalismo no contexto do tráfico não seja obrigatória para inclusão do 
contributo, esta é fortemente encorajada. 
 
Os colaboradores são convidados a centrar-se nos seguintes temas: 



 
Jornalismo e: 

Legislação do tráfico 
Recuperação de vítimas de tráfico 
Prevenção do tráfico 
Proteção das vítimas do tráfico 
Representações do tráfico 
Tráfico e desequilíbrios de poder social 

  
Para serem levados em consideração para o dossiê, os artigos deverão ser submetidos 
até a data de 30 de dezembro de 2018 
 
A extensão dos textos deve estar entre 40 000 e 55 000 caracteres com espaços. 
 
Como a Brazilian Journalism Research publica duas versões de cada número 
(português/espanhol e inglês), os autores dos artigos aceitos enviados em português ou 
espanhol deverão providenciar a tradução para o inglês. Do mesmo modo, os artigos 
submetidos e aceitos em inglês deverão providenciar a tradução para português ou 
espanhol. Um número limitado de artigos aceitos de autoria de autores não 
hispanófonos e não lusófonos poderá beneficiar-se de uma tradução financiada pela 
revista. 
 
Os artigos devem ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico SEER/OJS, 
disponível no site do periódico: http://bjr.sbpjor.org.br. Em caso de dúvidas, enviar e-
mail para bjr@gmail.com. 
 
Diretrizes para os autores encontram-se no link: 
http://bjr.sbpjor.org.br/bjr/aboutsubmissions#authorGuidelines 
 
 
Prazos: 
 
Submissão dos artigos: até 30 de dezembro de 2019 
 
Notificação de aceitação/recusa/modificações: 30 de março de 2019 
 
Envio da versão final em inglês, português/espanhol, inclusive com as revisões e 
informações adicionais solicitadas pelos editores: 30 de junho de 2019 
 
Publicação: Agosto 2019 


