A Revista de Estudios Sociales da Universidad de los Andes (Colômbia) convida a
comunidade acadêmica a enviar artigos para seu número 67 (janeiro-março 2019), dedicado
ao tema “Pensando a lei e a violência no pós-conflito colombiano com Jean e John
Comaroff”.
Editores convidados: Julieta Lemaitre y Esteban Restrepo (Universidad de los Andes,
Colômbia)
Os artigos serão recebidos de 18 de fevereiro 18 de março de 2019

Serão aceitos textos em inglês, espanhol e português. Para os diferentes tipos de
colaboração, os autores deverão seguir estritamente as normas de edição e estilo da Revista
de
Estudios
Sociales
(acessar
o
link:
http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Politica+Editorial).

Os autores devem enviar seus textos diretamente ao e-mail da Revista de Estudios
Sociales <res@uniandes.edu.co>

Objetivo do edital
Este edital pretende receber reflexões multidisciplinares sobre os desafios apresentados pela
implantação do Acordo de Paz entre o governo da Colômbia e as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo (Farc-EP), e sobre a onda de delinquência
no país; uma preocupação predominante dentro do contexto do pós-conflito colombiano,
seguindo as propostas dos professores Jean e John Comaroff. Inspiram-nos as ideias
originais desses estudiosos sobre a violência, a lei e a (des)ordem num contexto de pósconflito. Acreditamos que o trabalho deles, embora desenvolvido como resposta às sequelas
deixadas pela segregação racial na África do Sul, nos oferece uma abordagem produtiva
dos desafios que a Colômbia enfrenta na fase do pós-acordo, em especial com relação à
violência, à ordem, ao crime, à justiça e à verdade.
Os organizadores da revista convidam a comunidade acadêmica a submeterem artigos cujo
tema de discussão incluam, mas não se limitem a:
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A experiência colombiana sobre justiça de transição;
Críticas estruturais da justiça de transição e suas implicações para a Colômbia;
Etnicidade e raça na transição da Colômbia;
Autoridade e crime na Colômbia depois do Acordo de Paz;
Atores armados não estatais na pós-desmobilização;
Processos penais e construção de Estado dentro do contexto da Jurisdição Especial
para a Paz;
Memória, verdade e implantação da Comissão Colombiana da Verdade;
Lei, (des)ordem e “paz territorial”;
Fetichismos legais e políticas dos direitos depois do Acordo de Paz;
Economias do pós-conflito na implantação do Acordo de Paz;
Etnografia legal no pós-conflito.

Os professores Jean e John Comaroff visitarão a Universidad de Los Andes (Bogotá,
Colômbia) do dia 25 ao dial 27 de outubro de 2017. Para comemorar seu trabalho, o
Doutorado em Direito, o Departamento Teórico da Faculdade de Direito e o Mestrado em
Construção de Paz da referida universidade estão organizando um workshop chamado
“Pensando a lei e a violência no pós-conflito colombiano com Jean e John Comaroff” (25 a
27
de
outubro
2017).
Para
mais
informações,
acessar:
http://derecho.uniandes.edu.co/images/stories/pdf/convocatoria_seminario_profesores_jean
_y_john_comaroff.pdf
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