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1. Tema 

Esta chamada destina-se a uma série de publicações organizadas pelo Departamento de 

Estudos Latino-Americanos (DELA) do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília 

(UnB), como parte da Coleção Américas Compartilhadas, a qual corresponde ao sexto livro, que 

irá reunir publicações conjuntas entre docentes e discentes com foco nos países americanos, 

especialmente, latino-americanos.  
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Transformações históricas relacionadas à reconfiguração do capitalismo contemporâneo 

e seus processos produtivos deram-se em consonância com o avanço técnico-científico, 

materializado em novas fronteiras tecnológicas e científicas. Tais processos se conectam a 

reconfigurações nas relações de poder, em dimensões diversas dos conflitos sociais – dentro, 

fora e nas fronteiras nacionais, nos fluxos migratórios, nas configurações identitárias, no Estado-

nação e no sistema internacional, na divisão internacional do trabalho e na acumulação de 

capital. Nesse quadro, o desenvolvimento científico-tecnológico enseja novas formas de 

assimetria e desigualdade nas relações econômicas, políticas e sociais dentro dos e entre os 

países, contribuindo para alterar as dinâmicas e relações entre os processos de desenvolvimento 

diversos, em suas particularidades. 

Atualmente, as novas fronteiras tecnológicas materializam-se em desenvolvimentos 

variados como na inteligência artificial (IA), internet das coisas, automação e robótica avançada, 

engenharia de materiais, semicondutores, biotecnologia, entre outros. Intensificou-se, em setores 

os mais diversos, a associação progressiva de tecnologias produtivas às tecnologias da 

informação, em torno do que vem sendo denominado “indústria 4.0”. Tais processos fazem 

expandir o papel do conhecimento científico e da técnica em economias e sociedades 

crescentemente digitalizadas via coleta, prospecção, análise e uso de dados na esfera pública e 

privada; feito que se relaciona aos processos de “digitalização”, “plataformização” e demais 

formas de reconfiguração, em bases digitais, da economia, da cultura, da segurança, das relações 

internacionais. 

Ao se articular à transformação das relações sociais de produção, o papel socialmente 

atribuído à tecnologia nos processos produtivos, inclusive da informação e do conhecimento, se 

materializa em aplicações técnico-científicas que passam a assumir centralidade no capitalismo 

contemporâneo, de modo análogo ao que ocorreu com a maquinaria na indústria moderna, 

impactando nas relações entre mercado, Estado e instituições políticas, bem como na natureza 

da própria democracia, incluindo sua dimensão ideológica e as tensões nas (e entre as) esferas 

públicas e privadas. 
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Contudo, historicamente, tais processos ocorrem, como se sabe, de modo desigual (e 

combinado) em países centrais e periféricos, o que inclui, em dimensão não raro conflitiva, o 

desenvolvimento tecnológico privado (transnacional) e o papel dos Estados na produção e 

regulamentação de suas aplicações nos limites nacionais e internacionais. Assim, transformam-

se as relações sociais, econômicas, políticas e culturais em países centrais e periféricos, num 

contexto em que os desenvolvimentos científico e tecnológico contribuem para modificar 

significativamente, e de forma assimétrica, as estruturas produtivas e as relações de poder no 

capitalismo contemporâneo.  

À luz desta problemática é que se propõe este número da coleção Américas 

Compartilhadas, no qual serão compilados textos acadêmicos no âmbito das ciências sociais e 

humanas (filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, relações internacionais, direito e 

economia) com ênfase em análises críticas, de cunho teórico ou empírico, sobre as 

transformações do capitalismo contemporâneo à luz das novas fronteiras tecnológicas, bem 

como seus impactos sobre conflitos e assimetrias diversas  –  em suas dimensões sociais, 

políticas e culturais – nos países centrais e periféricos americanos e, especialmente, latino-

americanos. 

2. Calendário / Prazos 

Etapa Prazos (em 2021) 

1. Envio de resumo ampliado do artigo  

(até 12.000 caracteres) 
Até 15 de março 

2. Envio do artigo completo para os organizadores  

(entre 15 e 20 páginas) 
Até 15 de julho 

3. Revisão e Edição 1º de agosto 

4. Publicação Final de outubro 



   

4 

 

3. Diretrizes p ara Autores 

1. A Coletânea Américas Compartilhadas v.6, de 2021, intitulada “Tecnologia e Sociedade 

nas Américas: novas fronteiras e dilemas do capitalismo contemporâneo” será 

publicada pela editora CRV (http://www.editoracrv.com.br/ ), que cumpre com todos os 

requisitos da CAPES para que a produção possa ser pontuada pelo pesquisador/PPG na 

avaliação do programa; 

2. A contribuição deve ser original e inédita. Em caso de ser uma versão de um artigo já 

publicado em anais de congresso, working paper etc., deve ser mencionado em nota a pé 

de página. Caso o copyright pertença a alguma entidade, deve ser cedido os direitos a 

Editora CRV; 

3. Os autores deverão enviar os artigos para os seguintes endereços de E-mail: 

edemilsonparana@gmail.com  c/c para ricardoskaminski@gmail.com  

4. Serão aceitos artigos escritos em português, inglês ou espanhol. 

5. Os artigos de 15 a 20 páginas devem ter a seguinte configuração: espaçamento entrelinhas 

de 1,5, fonte Times New Roman 12, margem superior e direita de 3 cm, inferior e esquerda 

de 2 cm, salvos no programa Microsoft Word. 

6. Os artigos devem conter título e resumos em português, inglês e espanhol. 

7. Os autores deverão ceder os direitos autorais para a Editora. 

8. Os autores devem enviar um resumo de seus CV de 8 linhas. 

4. Diretrizes para Referências Bibliográficas 

As referências bibliográficas deverão aparecer no próprio texto, com a menção do último 

sobrenome do autor, acompanhada do ano da publicação e do número da página, quando 

necessário. 

 

Exemplo 1: 

http://www.editoracrv.com.br/
mailto:edemilsonparana@gmail.com
mailto:ricardoskaminski@gmail.com
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Mesmo nas empresas, isto é, na esfera social que praticamente inventou e desenvolveu o modelo 

racional, esfera que é a origem da racionalização do mundo, um sociólogo da seriedade de 

Crozier (1989, p. 200) notou que “o que conta não é o objetivo preciso visado, mas o 

encaminhamento, o desenvolvimento, as vias a serem abertas”.  

 

Exemplo 2: 

Seria a sociedade, indagava ele em seu “Détermination du fait moral”, “basicamente um 

conjunto de ideias, de crenças, de sentimentos de todos os tipos, que se realizam através dos 

indivíduos” (Durkheim, 1974, p. 79). 

 

Ao final do artigo deverão ser listadas as referências bibliográficas, em ordem alfabética, 

observando-se as seguintes normas:  

 

Para livro 

SOBRENOME DO AUTOR (em maiúsculas), Nome do autor. Título do livro (em itálico). 

Número da edição (se não for a primeira). Tradução (se tratar-se de obra traduzida). Local da 

publicação, Nome da editora, ano da publicação. 

 

Exemplo: 

FANON, Frantz. Os condenados da terra. Tradução Enilce Albergaria Rocha, Lucy Magalhães. 

Juiz de Fora - MG: Ed. UFJF, 2005.  

 

Para artigo em periódico 

SOBRENOME DO AUTOR (em maiúsculas), Nome do autor. “Título do artigo” (entre aspas). 

Nome do periódico (em itálico), Volume e número do periódico, número das páginas, ano da 

publicação. 

 

Exemplo: 
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JONES, Bruce D. “Intervention without borders: humanitarian intervention in Rwanda, 1990-94”. 

Millennium, v. 24, n.2, p. 225-249, 1995. 

 

Para capítulo de livro 

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO (em maiúsculas), Nome do autor do capítulo. 

“Título do capítulo” (entre aspas duplas). In: nome completo do autor geral do livro (função do 

autor geral do livro entre parênteses e abreviado). Título geral do livro em itálico. Local de 

publicação: Nome da editora, ano da publicação, intervalo das páginas do capítulo. 

 

Exemplo: 

MOLINO, Leonardo. “ Problemas y opciones en la comparación”. In: MOLINO, Leonardo, 

SARTORI, Giovanni. La comparación en las ciencias sociales. Madrid: Alianza Editorial, 

1994, pp 13-27. 


