Convoca:
Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios de Crítica Jurídica, A.C.
Nuestrapraxis. Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica Jurídica
Grupo de Trabajo CLACSO: “Derecho, clases y reconfiguración del capital”
Cuerpo Académico Gestión Pública y Desarrollo Social, Laboratorio de Análisis Organizacional e
Institucional, Departamento de Estudios Institucionales, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
Departamento de Derecho, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México
Cuerpo Académico 101, Estudios en Discursos, Culturas y Género; Departamento de Ciencias Jurídicas y
Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Ciudad Juárez
Instituto para la Ciudad y los Derechos Humanos A.C., Ciudad Juárez
Centro de Estudios Universitarios Xhidza (CEU-Xhidza)
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO, AC)
Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios en Modos de Vida, Capitalismo y Medio Ambiente,
Universidad Autónoma de Querétaro
El Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas,
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental CEPEDIS (Brasil)
Programa de Pós-graduação em direito econômico e socioambiental da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Programa de Pós-graduação em direitos fundamentais e democracia do
Centro Universitário Autônomo do Brasil (UniBrasil)
Grupo de Investigación Mobilidad Humana, Fronteras y Planes Geoestratégicos
de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Brasil)
El Núcleo de Investigaciones Socio Jurídicas y el Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos,
Universidad Bolivariana de Venezuela (Venezuela)
Grupo de Estudos Relações de Trabalho e Sociedade do Centro de Estudos Sociais (RETS/CES)

Ciudad de México:
20 a 24
Ciudad Juárez:
27 e 28

SOBRE O ENCONTRO
O encontro é um espaço bienal que propõe analisar e compreender o direito moderno capitalista
como um discurso do poder, cujos mecanismos se encontram em permanente reconfiguração com
o metabolismo social do capital.
Considerando o direito moderno capitalista como um discurso que tem efeitos sociais, a
disputa pelo sentido do mesmo, por parte da classe trabalhadora, aparece como um elemento
significativo de tática política no seio da luta de classes a nível global. De maneira conjunta, aparece
a disputa pelo sentido do “direito” por parte de comunidades indígenas e afro descendentes, que
reivindicam o poder comunal como forma de organização social, exercício de autonomia e
autodeterminação.
Neste encontro serão analisados ambos sentidos do discurso do direito: como poder
hegemônico e como disputa; para explicar e propor alternativas aos problemas que a sociedade
enfrenta em seu conjunto na dinâmica econômica e na dominação política, racial e patriarcal à que
nos submete o capital em suas diversas expressões.
Neste encontro, que é um espaço acadêmico e político em construção, convidamos todos a
pensar a realidade social para além de suas representações fenomenológicas e de determinações
universais. Buscamos pensar desde de nossas distintas realidades históricas e geográficas, que
constituem nossas epistemologias. Sua organização está centrada em mesas de trabalho divididas
por temas de análise, onde serão fomentados o diálogo e o debate de idéias.
i. Dinâmica das mesas de trabalho:
Esta dinâmica busca articular pontes para o diálogo entre acadêmicos e organizações sociais com a
finalidade construir uma análise conjunta que possa conduzir a novas e criativas propostas para a
transformação social. Com isto buscamos enriquecer o diálogo entre distintas perspectivas
epistemológicas, razão pela qual o central será a discussão coletiva a partir de perguntas
formuladas para cada temática.
Para tanto, os/as coordenadores/as de cada temática reunirão os trabalhos recebidos por
mesa e os compartilharão entre todos os participantes, nas datas estabelecidas. Os trabalhos
recebidos poderão ser sobre discussões teórico-metodológicas e/ou experiências concretas
adquiridas por organizações sociais e/ou movimentos sociais. Ao final das apresentações de cada
trabalho haverá um espaço para o debate coletivo da temática abordada. Além disso foi estabelecido
um prazo limite para a entrega de trabalhos finais, que serão publicados em formato de livro digital.
O encontro será realizado em duas sedes distintas, em duas semanas. Apesar de que o evento
é convocado por distintas instituições, as atividades serão realizadas em cada cidade em um só
espaço: Casa Galván na Cidade do México e ICSA-UACJ em Cidade Juárez, respectivamente, de
maneira que seja possível ampliar o diálogo entre os/as participantes, por isso também haverá
espaços intermediários para café.

Convidamos a todos a participar nos debates deste encontro com base nas seguintes pautas:
ii.Propostas de trabalho:
1.

As pessoas e organizações/movimentos interessados em participar deverão enviar um resumo
de seu trabalho através do seguinte e-mail:
,
especificando no assunto o número da mesa a que se dirige, seguido de um ponto e o sobrenome
completo. Exemplo: 1. Campos da Silva
2. No e-mails deverão indicar nome completo do/a participante e tema de trabalho em que
encaixa o trabalho.
3. O nome do arquivo deverá conter: número da mesa de trabalho, seguido de um ponto, e do
sobrenome completo do participante. Exemplo: 1. Campos da Silva
4. A extensão dos resumos é de máximo uma página. Tipo de letra: Arial, tamanho 12, entre linhas
1,5. Além disso deverão incluir:
- O título do trabalho;
- Dados pessoais: nome, instituição ou organização em que atua, e-mail e um breve resumo das
pesquisas e linhas de trabalho do/a participante;
- O problema central desenvolvido;
- A forma de desenvolvimento do trabalho, com metodologia e bibliografia básica;
- No caso de propostas de profissionais, ativistas ou organizações sociais, deverá apresentar um
resumo da problemática desenvolvida.
Datas importantes:
- Prazo limite para enviar resumos: 3 de março de 2019
- Resultados (trabalhos aceitos): 11 de março de 2019
- Envio dos trabalhos completos: 19 de abril de 2019
iii.Sobre os textos completos:
Para que seja possível a publicação dos trabalhos é necessário cumprir com as seguintes pautas
editoriais:
1. Extensão: mínima 15 e máxima 20 de páginas (a bibliografia não será contabilizada)
2. Tipo de letra: Times New Roman 12 e entrelinha 1,0
3. Deverá incluir: titulo do artigo e dos/as autores, utilizando um asterisco (*) para indicar
referência curricular correspondente e os seguintes dados: Instituição ou organização de que
faz parte e e-mail (Esses dados devem aparecer na primeira nota de rodapé).
4. As citações deverão aparecer conforme as normas editoriais de CLACSO, que estão disponíveis
em: https://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/40_instructivo_en.pdf
5. Para o caso de trabalhos de organizações e movimentos sociais serão aceitos informes,
denúncias, resolutivos e propostas, nos mesmo formatos acima descritos.

MESAS DE TRABALHO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Violência, ideologia e direito
Capitalismo, globalização e regulação energética
Mundo do trabalho, forma jurídica e resistências
O direito à cidade frente a reconfiguração do capital.
Segurança, criminologia crítica e economia política do castigo
Perspectivas feministas do direito frente à violência sexo-genérica na sociedade
capitalista
Pluralismo jurídico e direito dos povos
Conflitos sócio-ambientais: natureza, comundades e estado na América Latina
Uso alternativo do direito
Migração e corpo
A obrigação de garantir o direito de acesso à informação através dos meios de
comunicação indígenas
Desaparecimento Forçado e Tortura; Segurança e Justiça
Contribuições ao pensamento crítico para a criação de programas de estudos
jurídicos alternativos

ATIVIDADES:


Mesas de trabalho;

 -Mesa especial: “Desaparecimento forçado no México: os casos Ernesto Sernas
García e Bruno Avendaño”
 -Intervalos para café
 Apresentação do livro coletivo do I Encontro Nuestroamericano de Crítica
Jurídica 2017


Assembléia geral: a. Plenária; b. Espaço aberto para planejar atividades para
2020.

DATAS IMPORTANTES:
Prazo limite para recepção de resumos:

3 de março de 2019

Publicação dos resumos aceitos:

11 de março de 2019

Prazo limite para envio de trabalhos completos:

19 de abril de 2019

Socialização de trabalhos completos por mesa:

29 de abril de 2019

Socialização do programa completo:

30 de abril de 2019

INFORMES:
E-mail: encuentro.nuestroamericano@gmail.com
Páginas web: www.aneicj.org
www.seminariocríticajurídica.wordpress.com
Facebook: Asociación Nuestroamericana de Estudios Interdisciplinarios
de Crítica Jurídica

