Convocatória

Revista nuestrAmérica
Volume 5, número 10 (julho-dezembro 2017)
Tema Central
Nas entranhas da guerra: Migrações, refugiados e deslocamentos forçados
Editores temáticos:
Dr. Pascual Gerardo García Macías
Dr. Matheus Cardoso da Silva
Mg. Yuber Hernando Rojas Ariza

Apresentação
As distintas guerras no Oriente Médio e na África geraram migrações massivas no século
XXI. O que ocorre da mesma maneira na América, Ásia e Oceania, motivadas também
pela guerra e outras causas distintas. E mesmo que as migrações não sejam um
fenômeno novo, elas ocorrem no novo milênio com consequências de grande
magnitude em escala social, política, econômica e cultural.
Esse fenômeno não pode ser evitado pelas ciências sociais e as humanidades. Por esta
razão, a convocatória da edição de número 10 da Revista Nuestramerica coloca o
desafio de reinterpretar as Migrações, suas causas e efeitos, para além do discurso da
Globalização e seu fundamento econômico. Nessa perspectiva, se considera de grande
importância a compreensão do fenômeno com um passo adiante dos fluxos de
mercadorias e dinheiro; ou seja, um conjunto de perspectivas que possibilite
aproximações acadêmicas e investigações sobre a liberdade da mobilidade humana.
Em termos gerais, significa que os estudos interdisciplinares sobre as Migrações que
podem dar luz para sua compreensão são bem-vindos na presente edição de número
10 de Nuestramerica. Esperamos, neste sentido, que a presente convocatória contribua
ativa e significantemente para a compreensão de nossa época e, fundamentalmente,
de “Nuestramerica”. Convidamos os pesquisadores e pesquisadoras a participar com
contribuições reflexivas, acadêmicas e investigativas nesta nova edição da revista.

Descrição
1. Guerra e migrações massivas no século XX: Petróleo a “sangue e fogo” na África e
Oriente Médio.
2. Do “sonho americano” do Pato Donald ao pesadelo da besta de Trump: rotas,
comércio e tráfico humano na América Latina.
3. Causas e consequências das Políticas migratórias sobre refugiados na Europa e
América do Norte: solidariedade e xenofobia no processo de globalização.
4. Deslocamento forçado e conflito armado interno: análises de casos.
5. Debates recentes acerca do imigrante e do cidadão global em um contexto
intercultural.

Perguntas
1. Quais as implicações sociais, econômicas, políticas, religiosas e culturais do fenômeno
das migrações massivas no século XXI? Como interpretar as migrações massivas e sua
relação com a denominada “luta contra o terror” no Norte da África e Oriente Médio?
Por quê se pode ou não sustentar que a luta pelo Petróleo é a desencadeadora da
guerra e das migrações para a Europa? Contudo, mais além do Petróleo, se pode
interpretar a guerra como uma estratégia de luta e controle e domínio por los bens
naturais nesta zona do mundo? Em geral, se pode ou não sustentar a tese de que o novo
colonialismo é causa das migrações massivas no Norte da África e Oriente Médio?
2. Quais são as rotas de comércio e tráfico humano na América Latina? Como analisar
as causas e efeitos das barreiras migratórias entre a América Latina e EUA nos marcos
dos tratados de Livre Comércio? Em termos gerais, como interpretar as barreiras
migratórias e a liberdade de movimento nos contextos políticos e econômicos na
América Latina? Que relação existe entre o narcotráfico e as migrações na América
Latina, especialmente no México? Como entender a “besta” ou qualquer outro meio de
transporte do imigrante e seu “sonho americano”?
3. Quais os efeitos têm as políticas migratórias na Europa e América do norte sobre as
condições dos refugiados nesses territórios? Qual a relação entre a xenofobia e a
solidariedade nos processos de movimento político e sociais na Europa e América do
Norte? Por quê é necessário (ou não) uma política inclusiva com respeito aos refugiados
de guerra nos chamados “países em desenvolvimento”? Como interpretar
comparativamente as oportunidades e debilidades de uma liberdade de movimento
(global) para além da xenofobia? Que importância tem as instituições supranacionais
como a ONU (através da ACNUR) e a OTAN nas políticas migratórias em seus Estadosmembros?
4. Como explicar a alta desigualdade econômica, social e política e as reivindicações

dos excluídos na América Latina? Quem diferença existe entre “excluídos”, vítimas de
conflito armado e deslocamentos forçados para além da retórica governamental ou
supranacional? Qual a relação entre os deslocamentos forçados e a desapropriação de
terras no marco do conflito colombiano? Como interpretar o auge do narcotráfico no
México, na exclusão das políticas sociais governamentais e o deslocamento forçado
interno? Se pode interpretar a violência urbana como uma nova forma de conflito
armado nas grandes metrópoles da América Latina?
5. Quais são as vantagens e desvantagens do discurso de “cidadania global” na relação
com as migrações massivas? Por quê é importante (ou não) a interculturalidade para o
entendimento sobre os fenômenos migratórios do novo milênio? Como entender a
concepção do imigrante no contexto da Globalização? O que significa ser imigrante
mas além da dinâmica econômica? Qual a importância tem o fenômeno de migrações
a partir do diálogo intercultural e colonial?
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