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Edital
A Colombia Internacional convida a comunidade acadêmica para participar de seu
próximo edital. O objetivo deste número especial, coordenado pelo professor JohnAndrew McNeish (Norwegian University of Life Sciences), é contribuir para o debate
sobre a Extração de recursos e os conflitos na América Latina. Os artigos serão recebidos
de 13 de março a 14 de abril de 2017.
Neste número da Colombia Internacional, será dada ênfase especial à tendência de
conflitividade de baixo nível, violência e impugnação resultantes da extração de
recursos naturais. Dessa maneira, pretende-se explorar os fundamentos políticos e
econômicos dessas complexas dinâmicas no âmbito regional.
A América Latina vem ressurgindo, no transcorrer da última década, como uma das
potências mundiais em desenvolvimento econômico e social. Contudo, muito embora
agora exista um amplo consenso entre instituições e analistas internacionais sobre o
melhoramento nos indicadores para o desenvolvimento econômico e social durante
esse período, poucos estão convencidos de sua sustentabilidade. Tanto acadêmicos,
analistas de política quanto ambientalistas —reconhecendo que na América Latina o
desenvolvimento tem dependido fortemente da expansão de projetos de recursos não
renováveis e da construção de amplos projetos de infraestrutura relacionados com
ela— coincidem, até certo ponto, em suas preocupações a respeito da estabilidade
econômica e social, e dos custos ecológicos do modelo chamado neoextrativo.
As observações (por exemplo, Olca e Ejolt) das dinâmicas políticas na região mapeiam
a crescente tendência ao conflito socioambiental gerada por uma fronteira em clara
expansão para a extração de recursos naturais. Desse modo, convidamos a
participarem artigos que tratem, qualitativa ou quantitativamente, casos relacionados
com a extração de recursos e conflitos em qualquer parte da região.
Além disso, reconhecemos que esse tema é particularmente de interesse para a
Colômbia num momento em que estão sendo estabelecidos os últimos detalhes de um
conjunto de acordos para a paz e dos preparativos para o período pós-conflito. Assim
como outros países andinos, a Colômbia tem expandido de maneira significativa a
exploração e a extração de seus recursos não renováveis (minerais e petróleo,
principais entre eles), bem como projetos relacionados com a infraestrutura a serviço
desse propósito (rodovias, viadutos, portos etc.). No contexto colombiano, o apoio do
governo à locomotora da energia e da mineração não somente tem mudado os padrões
de desenvolvimento regional, mas também tem atraído o interesse de grupos de
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combatentes envolvidos no conflito armado. Não é por acaso que a enorme
quantidade de pessoas deslocadas pelo conflito nos últimos anos provenha
frequentemente de áreas dotadas de recursos naturais cobiçados. Nesse sentido, as
organizações de direitos humanos, as organizações da sociedade civil e também os
analistas agora sugerem que a “paz ambiental” é um elemento essencial para criar as
bases para a terminação sustentável e duradoura de uma longa história de violência.
Assim, este número especial também procura incluir artigos que considerem a questão
da extração de recursos e o conflito em relação específica com o contexto colombiano
e os desafios que enfrenta atualmente.
Embora os conflitos socioambientais tenham se tornado uma parte reconhecida do
ambiente político em toda a América Latina ao longo dos anos, há pouca discussão
acadêmica sobre as respostas jurídicas e políticas ante essa situação. Mudanças
significativas vêm ocorrendo na legislação nacional e nas práticas operativas das
corporações em anos recentes, consagrando reivindicações de direitos e outorgando
oportunidades de deliberação às comunidades locais. Um exemplo fundamental disso
é a adoção de exercícios de consulta prévia entre as comunidades indígenas da região
quanto ao desenvolvimento e à extração em seus territórios. Considerando que a
governabilidade também pode vir de baixo, convidamos a enviarem artigos que
considerem o valor e a validade da consulta prévia, bem como as alternativas políticas
e jurídicas que estão sendo testadas atualmente. Ao fazer isso, buscamos explorar
tanto formas de governabilidade dos recursos que vão de cima para baixo quanto de
baixo para cima. Consideramos que este número especial também pode contribuir para
o pensamento atual e para os debates sobre a “construção ambiental da paz” e a
“justiça ambiental”.
Para resumir, nesta edição especial, receberemos artigos para a seção dossiê da revista
que se relacionarem com os seguintes temas:
● Extração de recursos e seus conflitos: por exemplo, a dinâmica da extração de
recursos e a correspondente impugnação, e seus conflitos na América Latina;
● Extração de recursos e conflito na Colômbia: por exemplo, os vínculos entre o
processo de paz, a extração de recursos, o conflito armado e o deslocamento;
● Respostas à extração de recursos e seus conflitos: por exemplo, a prática e a prova da
consulta prévia, a inovação jurídica e política, os mecanismos concretos para o
estabelecimento da governabilidade ambiental legítima e/ou a paz ambiental.
A Colombia Internacional também publica resenhas, ensaios bibliográficos e
documentos curtos de pesquisa com abordagem crítica sobre o tema específico do
número especial em espanhol, inglês e português. Também aceitamos artigos de
interesse geral para outras seções da revista.
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Durante o período do edital, os artigos poderão ser submetidos pelo link da revista ou
pelo e-mail colombiainternacional@uniandes.edu.co
As políticas editoriais e os parâmetros para a apresentação de artigos podem ser
consultados no site da revista: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/
As instruções aos autores estão disponíveis em:
https://colombint.uniandes.edu.co/index.php/es/autores/politica-editorial
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