
 

 
 

ÍCONOS 
Revista de Ciencias Sociales 

 
CONVITE PARA APRESENTAR ARTIGOS /CALL FOR PAPERS 

 
CONSTRUIR FRONTEIRAS E IMAGINAR CIDADANIAS: SOCIEDADES 

TRANSFRONTERIÇAS AMAZÔNICAS 
 

 
 
Editores do dossiê: Fernando García, FLACSO Ecuador; Cecilia Ortiz, FLACSO Ecuador; e 
Silvia Romio, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Recepção de artigos: 18 maio de 2020 a 30 setembro de 2020 
 
Publicação: maio 2021 
 
Envio dos artigos: através da plataforma de gestão de Íconos, Portal de revista de 
FLACSO www.revistaiconos.ec 
 
O tema da formação de estados nacionais na América Latina é atualmente um assunto 
de interesse interdisciplinar nas ciências sociais, especialmente antropologia, história, 
sociologia, geografia e ciência política. Um problema pendente para os estados-nação 

http://www.revistaiconos.ec/


tem sido a delimitação de suas fronteiras territoriais como parte da definição de sua 
soberania. Na bacia amazônica, existem povos que compartilham essas fronteiras 
antes mesmo da formação dos Estados, essa condição requer uma investigação 
aprofundada de suas implicações, assunto ainda pendente na agenda de ciências 
sociais da América Latina. 
 
Nesse contexto, a consideração das áreas de fronteira requer tratamento específico, o 
interesse deste dossiê é aprofundar nos espaços fronteiriços da Amazônia 
compartilhados por nove países da região. Trata-se de coletar nos diferentes artigos 
experiências de como as pessoas se estabeleceram nas margens do Estado passam a 
integrá-lo através de processos de construção de identidade, apropriação de 
territórios e novos sentidos de autoridade. 
 
De especial importância é o exame de formas históricas, mecanismos sociopolíticos, 
imaginários de identidade e cidadania, através das quais grupos historicamente 
estabelecidos nos territórios fronteiriços amazônicos se tornam parte de uma 
"sociedade nacional". Assim, o objetivo é explicar sua incorporação cidadã e a criação 
de identidades interculturais. 
 
Igualmente interessante é a análise do surgimento de identidades etnopolíticas 
(indígenas e não indígenas) absolutamente inéditas ou até então pouco analisadas 
como tais, para destacar sua relevância histórica, política e social e sua contribuição 
para a formação de Estados e nações. 
 
Nesse sentido, é necessário um exercício comparativo das sociedades localizadas nos 
espaços transfronteiriços da Amazônia para entender os complexos fenômenos de 
construção da cidadania e pertencimento aos Estados e à nação, e também para 
explicar os vários caminhos que esse processo seguiu. As possíveis linhas de reflexão 
para os artigos incluem: 
 
1. As estratégias e mecanismos de estatização e nacionalização por parte dos Estados, 
direcionados às populações fronteiriças. 
2. Os imaginários da cidadania a partir de experiências descontínuas com diferentes 
atores que desenvolveram agendas de governança territorial (exército, missões, 
empresas extrativas e organizações não-governamentais de conservação e 
desenvolvimento). 
3. A dinâmica política local, em particular a dinâmica das lutas das organizações 
indígenas pela demarcação de seus direitos sobre o território e seus recursos, e suas 
complexas relações com outros agentes econômico-políticos locais (traficantes ilegais, 
colonos, militares, etc.) 
 
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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