CARTA CONVITE PARA PUBLICAÇÃO – e-book: “Florestan Fernandes:
contribuição e possibilidade para pesquisa na Amazônia”
Manaus-Am, 25 de março de 2021

Florestan Fernandes: contribuição e possibilidade para pesquisa na Amazônia
Chamada aberta até 30 de julho de 2021
Organizadores:
Lindomar de Jesus de Sousa Silva (Sociólogo, D. Sc. em Desenvolvimento Sustentável do Trópico
Úmido, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, AM).
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5391359850487191
Tânia Nazarena de Oliveira Miranda (Antropóloga, D. Sc. em Ciências Humanas – Sociologia,
pesquisadora do Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, Educação e Cidadania na Amazônia
(GMSECA/UEPA - PA). Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7240072831515478

Proposta:
A produção teórico-metodológica de Florestan Fernandes contribui para o sociólogo atuar como
analista e crítico dos fenômenos sociais. Sua produção para a pesquisa está enraizada na “capacidade
da razão e da ciência de captar a dinâmica do processo histórico e nele interferir, atribuindo aos
intelectuais e cientistas um papel social preponderante” (FREITAG,1987). São muitos os professores
e pesquisadores que se dedicam a estudar a sociedade a partir das proposições do fundador da
sociologia crítica no Brasil.
O presente e-book: “Florestan Fernandes: contribuição e possibilidade para pesquisa na Amazônia”
tem como finalidade contribuir para o processo teórico-metodológico com temas e problemas, leitura
e reflexão da realidade amazônica. Para tanto serão reunidas pesquisas acadêmicas inéditas, teóricas
ou empíricas, que adotem a perspectiva da sociologia crítica para estudar aspectos dos processos
socioeconômico, político e cultural na Amazônia. Serão considerados para a avaliação trabalhos
provenientes de qualquer área do conhecimento, desde que considerem os elementos centrais das
problematizações, as teorias e/ou conceitos utilizados por Florestan Fernandes.
No momento em que celebramos 101 anos do nascimento de Florestan Fernandes, um dos maiores
pensadores do século XX, idealizamos este e-book como forma de homenageá-lo. A publicação
permitirá aos pesquisadores brasileiros compreender o estágio de apropriação da produção teórica de
Florestan Fernandes, contribuindo assim para potencializar o estreitamento das relações entre os
estudiosos amazônicos com as abordagens teórico-metodológicas a partir da vida e obra desse autor.
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Previsão para publicação: 10 de dezembro de 2021, dia do sociólogo
Os trabalhos deverão ser enviados até 30 de julho de 2021 para o e-mail:
revistaterceiramargemamazonia@gmail.com. No e-mail deverá constar o nome do livro e o nome do
autor/coautor (“Florestan Fernandes” nome do autor/coautor) e o artigo em anexo.
Normas de publicação:
- O e-book será publicado de acordo com o cronograma estabelecido.
- Serão aceitos trabalhos acadêmicos inéditos produzidos por professores, pesquisadores, doutores,
mestres, mestrandos, desde que em coautoria do orientador.
- Serão aceitos trabalhos com até quatro autores/coautores.
- Será aceito um único trabalho por autor.
- Não serão aceitos trabalhos já publicados em anais de eventos.
- Os artigos serão testados em programas de autoplágio.
- Os artigos submetidos passarão por um processo de avaliação pelos organizadores do livro.
- Após o aceite, os artigos serão revisados pela equipe editorial da Revista Terceira Margem
Amazônia.
- O e-book será disponibilizado gratuitamente na internet, e seus autores não receberão qualquer tipo
de retribuição financeira.
Formatação do texto:
- Fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento 1,5 entre linhas.
- Todas as margens com 3 cm.
- Título em caixa alta, negrito, centralizado.
- Nome do autor/coautor uma linha abaixo do título, com instituição entre parêntesis, alinhado à
direita; adicionar nota de rodapé com biografia acadêmica elementar dos autores/coautores.
- Resumo com até 1.000 caracteres, seguido de 5 palavras-chaves.
- Abstract com até 1.000 caracteres, seguido de 5 keywords.
- Subtítulos, se houver, em negrito.
- Recuo de parágrafo de 1,5 cm.
- Citações com mais de três linhas, usar recuo d e 4 centímetros, justificado, tamanho 10,
espaçamento simples, espaçamento de 30 pt antes e depois da citação.
- Referências de acordo com ABNT.
- Imagens, tabelas e gráficos com referência, de acordo com ABNT.
- Mínimo de 12 e máximo de 20 páginas.
Organizadores:
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