
REVISTA TERCEIRA MARGEM AMAZÔNIA 

O Sistema Agroalimentar na Amazônia: continuidades, contradições, ação do 

Estado e desenvolvimento 

 

Este número da Revista Terceira Margem objetiva publicar artigos, ensaios e resenhas 

relacionados às dinâmicas do sistema agroalimentar na Amazônia, explicitando as 

continuidades e as contradições com os modos de vida tradicionais que sempre 

estiveram presentes, e a atuação do Estado para o desenvolvimento da região. 

 

O dossiê congregará trabalhos resultantes de projetos de pesquisas e extensão, bem 

como trabalhos de conclusão de cursos de graduação, mestrado, doutorado e pós-

doutorado. Espera-se, a partir de uma perspectiva crítica, reunir informações relevantes 

que possam ajudar nas reflexões sobre o complexo cenário do sistema agroalimentar no 

contexto Amazônico, em que a produção de commodities compete por área e bens 

naturais (principalmente, solo, água, floresta, luz solar) com os diversos povos e 

comunidades tradicionais, os quais possuem crenças e costumes históricos e particulares 

quanto a alimentação. Almeja-se analisar as contradições presentes nas políticas 

públicas que, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento e a 

implantação de monoculturas agropecuárias e grandes projetos de infraestrutura, 

eliminam os povos e comunidades tradicionais, seus modos de vida, saberes, história e 

cultura. 

Estão convidados a participar deste número pesquisadores e organizações que trabalham 

com o tema, em particular membros do corpo docente, e graduandos e pós-graduandos 

de universidades nacionais e internacionais. Os artigos devem ser submetidos via 

sistema eletrônico da revista, assim como dúvidas ou comentários devem ser enviados 

para o e-mail: revistaterceiramargemamazonia@gmail.com; 

editor@revistaterceiramargem.com  

 

As normas para elaboração dos textos podem ser consultadas a partir do link 

http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem. 

Cada autor poderá submeter até 02 trabalhos, seja como autor ou co-autor. Os textos 

que não estiverem dentro dos parâmetros descritos nesse edital serão automaticamente 

rejeitados, sem possibilidade de avaliação pelos pareceristas.  

mailto:revistaterceiramargemamazonia@gmail.com;%20editor@revistaterceiramargem.com
mailto:revistaterceiramargemamazonia@gmail.com;%20editor@revistaterceiramargem.com
http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem


 

O calendário abaixo apresenta as etapas de construção e publicização do dossiê temático 

e as suas respectivas datas. 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do edital  01/02/2018 

Data limite para submissão do trabalho 15/04/2018  

Divulgação do resultado 31/05/2018 

Previsão de lançamento da versão eletrônica Agosto de 

2018 

 

Atenciosamente, 

Ana Luisa Araújo de Oliveira – GEPAD/PGDR/UFRGS 

Lindomar De Jesus De Sousa Silva – Embrapa Amazônia Ocidental 

Luis Mauro Santos Silva – INEAF/PPGAA e FACDES/UFPA 

Organizadores do Número 2 Jul/2018 - Revista Terceira Margem Amazônia 
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