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Este dossiê busca examinar e refletir sobre o papel das sociedades andinas e latino-
americanas em geral na formulação, transmissão e assimilação do conhecimento 
disciplinar, científico e tecnológico. Os debates mais recentes, tanto nas ciências sociais 

http://www.revistaiconos.ec/


quanto nas ciências humanas, sobre a ciência e a produção de conhecimento na América 
Latina, vão deixando para trás paulatinamente a imagem de territórios e sociedades 
submersos no atraso e na periferia. No entanto, ainda persiste a visão tradicional que 
circunda o mundo do Atlântico Norte como centro de difusão por excelência de saberes e 
práticas técnico-científicas, o que faz do resto do globo, inclusive a América Latina, meros 
receptores no circuito global da produção e circulação de conhecimento. Essa recepção 
passiva, por sua vez, se reflete na falta de questionamento do contexto de produção e 
formulação dos diferentes campos do conhecimento que se propõem e se estabelecem 
para estudar, justamente, os diversos fenômenos sociais latino-americanos. 
  
Por isso, esperamos convocar pesquisadores e pesquisadoras interessados em demonstrar 
tanto o papel ativo e protagonista das sociedades, instituições e estruturas produtoras de 
conhecimentos estabelecidos na região andina e latino-americana em geral, bem como o 
complexo processo de construção e consolidação das áreas disciplinares de conhecimento 
que foram instituídas como apropriadas para analisar a América Latina. 
 
Sem ignorar os regimes e relações desiguais de poder a nível local e global, o nosso objetivo 
é receber pesquisas e reflexões que problematizem, tanto a nível teórico como 
metodológico, a formulação, transmissão e assimilação de saberes, não mais derivados de 
relações verticais advindas de centros difusores, mas como resultado de trocas, diálogos e 
deslocamentos estabelecidos de forma mais horizontal através de uma série de redes e 
núcleos de conhecimento. A localidade desses deslocamentos e diálogos permitiriam 
considerar, por sua vez, não apenas como a América Latina “produziu” ciência e tecnologia, 
mas também como tais conhecimentos foram formulados e institucionalizados na região. 
 
Espera-se receber contribuições de diversos campos das ciências sociais e humanas, sejam 
elas reflexões de tipo histórico ou contemporâneo que debatam e analisem o alcance, as 
conexões e os intercâmbios pelos quais as sociedades, regiões e/ou países latino-
americanos constituíram cenários que participaram de circuitos locais, regionais, 
continentais e globais de produção, transmissão e assimilação de conhecimentos 
disciplinares, científicos e tecnológicos. 
 
Entre as possíveis linhas de pesquisa e subtemas de interesse desta chamada estão: 

 
• Estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade que problematizem a produção e 
transmissão do conhecimento tecnológico e científico, e suas consequências em 
questões políticas, sociais, culturais ou econômicas na América Latina. 
 
• Análises históricas e / ou contemporâneas sobre ciência e tecnologia que 
demonstrem os múltiplos usos, significados e reformulações que o conhecimento e 
as produções científicas e tecnológicas vivenciaram no cenário latino-americano. 
 



• Reflexões sobre os problemas teóricos e metodológicos que a pesquisa em 
ciências sociais e humanas enfrenta ao pensar as sociedades, regiões e / ou países 
latino-americanos como espaços produtores e transmissores de conhecimento. 
 
• Debates que questionam a formulação dos campos disciplinares do conhecimento, 
o contexto sociopolítico que permeia a construção dessas disciplinas e como tem 
condicionado o estabelecimento e a institucionalização de certos “ramos do 
conhecimento” próprios da América Latina. 

 
As contribuições serão recebidas em espanhol, inglês ou português, no entanto, os artigos 
selecionados serão publicados em espanhol. A revista esclarecerá dúvidas ou contribuirá 
para delinear as propostas até o início do período de recebimento das contribuições. 

 
Os artigos devem obedecer à política editorial e aos padrões de publicação da revista 
(disponível em www.revistaiconos.ec). Para a seleção de artigos, é utilizado um sistema de 
revisão por pares (peer review). 
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