
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

III Colóquio Internacional sobre Violência Política no Século XX  
 

IV Jornadas de Trabalho da Rede de Estudos sobre Repressão e 
Violência Política (RER) 

 
 

Organizam: Rede de Estudos sobre Repressão e Violência Política (RER) - Rede 

Internacional sobre Violência Política (International Network of Political Violence) 
 

Em associação com: Núcleo de Estudos Contemporâneos / Universidade Federal 
Fluminense (NEC/UFF) – Instituto de História Contemporânea / Universidade Nova 
de Lisboa (IHC-NOVA/FCSH) – Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies / 

Universitat Autònoma de Barcelona (CEDID/UAB) 
 
Patrocinam: Escola de História, Faculdade de Humanidades e Artes, Universidade 

Nacional de Rosário – ISHIR / CONICET 
 

 
 

Primeira Circular 
 

Data: 24 a 26 de abril de 2019 
Lugar: Faculdade de Humanidades e Artes, Universidade Nacional de Rosário 
 

Em março de 2015, ocorreu no Instituto de História Contemporânea (IHC) da Universidade 
de Nova Lisboa o Colóquio Internacional sobre Violência Política no Século XX. Foi um 

encontro internacional que propunha concentrar a atenção na presença da violência como 
componente crucial das disputas políticas e sociais que marcaram o século XX, ampliando 
a visão sobre as diversas formas de violência política e permitindo o intercâmbio de 

diferentes pontos de vistas entre historiadores e pesquisadores de diferentes países. 
Em junho de 2017 foi realizado o II Colóquio na Universidade Federal Fluminense (Brasil), 

com sede em Niterói, no qual buscou-se dar continuidade aos intensos e fundamentais 
debates que aconteceram em Lisboa, ampliando o intercâmbio em torno de uma temática 



que marcou de modo permanente a experiência da contemporaneidade. Da mesma forma, 
o Colóquio procurou promover o diálogo transdisciplinar entre professores, alunos e 

pesquisadores de pós-graduação interessados no tema da violência e nas diversas formas 
que a mesma se apresentou no último século. 

O III Colóquio acontecerá na Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional 
de Rosário, organizado pela Rede de Estudos sobre Repressão e Violência Política (RER) y 
la Rede Internacional sobre Violência Política (International Network of Political Violence), 

simultaneamente com as IV Jornadas da RER. Trata-se da convergência de encontros 
científicos baseados em redes de pesquisadores que atuam em diferentes espaços, mas 
que se preocupam com problemáticas em comum e estão articulados por uma série de 

vínculos, e que permitirão potencializar e multiplicar os esforços realizados em seus 
respectivos ambientes acadêmicos. 

Os objetivos gerais do encontro serão: aprofundar o estudo e a reflexão sobre a violência 
política no século XX em distintas escalas e contextos, atendendo às perspectivas 
comparadas, conectadas ou transnacionais; bem como consolidar e ampliar os espaços 

de intercâmbio e debate sobre o problema, potencializando os vínculos e intercâmbios 
estabelecidos em projetos, associações e redes internacionais. 

 
 
Comitê Organizador:  

 
Gabriela Águila - Pau Casanellas - Janaina Cordeiro - Ana Sofía Ferreira - Santiago Garaño 
- João Madeira - Lívia Magalhães - Pablo Scatizza - Renata Schittino 

 
Comitê Científico:  

 
Daniel Aãrao Reis (Universidade Federal Fluminense) - Luciano Alonso (CESIL / 
Universidad Nacional del Litoral) – Ernesto Bohoslavsky (Universidad Nacional de General 

Sarmiento / CONICET) - Pilar Calveiro (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) – 
Norberto Ferreras (Universidade Federal Fluminense) - Marina Franco (Universidad 
Nacional de San Martín / CONICET) - François Godicheau (Université Toulouse 2 - Jean 

Jaurès) - Gutmaro Gómez Bravo (Universidad Complutense de Madrid) – Manuel Loff (IHC 
/ Universidade Nova de Lisboa) - Daniel Lvovich (Universidad Nacional de General 

Sarmiento / CONICET) - Martí Marín (CEDID / Universitat Autònoma de Barcelona) – 
Fernando Rosas (IHC / Universidade Nova de Lisboa) – Verónica Valdivia Ortiz de Zárate 
(Universidad de Santiago de Chile) - Mercedes Yusta (Université Paris 8) 

 
 

Eixo temáticos:  
 
- Repressão estatal e violência paraestatal. 

- Conflitos bélicos.  
- Guerrilhas, insurgências, práticas armadas.  
- Violações dos direitos humanos e dos direitos e liberdades fundamentais.  

- Violência social, doméstica, de gênero e étnica. 
- Direitas e violência política. 

- Memória sobre processos traumáticos de violência.  
- Enfrentamentos, motins e formas de violência difusas.  
- O conteúdo político dos atos de violência do direito comum.  

- Tortura, violência institucional e repressão social.  
- Cárcere e instituições punitivas e reeducadoras.  

- Legislações repressivas.  
- Justiça e formas de resolução de conflitos. 
 



 
 

Envio de Propostas: 
 

Painéis: são esperadas propostas de painéis vinculadas aos eixos temáticos, as quais 
devem incluir os seguintes dados: título do painel, fundamentação da proposta (extensão 
de até uma página), nomes do(s) organizador(es), expositores e do comentarista/relator. 

Os painéis propostos terão entre 3 e 5 participantes, e deverão ser indicados título e breve 
resumo dos trabalhos que o integram. 
 

Comunicações: são esperadas propostas de comunicações fora dos painéis, que devem 
incluir os seguintes dados: título, resumo da comunicação (até 200 palavras e 4 palavras 

chave), autor, vínculo institucional e breve CV (até 200 palavras), eixo temático de 
inscrição.  
 

Calendário:  
-Prazo para a apresentação de propostas de comunicação e painéis: 15 de novembro de 

2018. 
-Aceite de comunicações/painéis: 15 de dezembro de 2018. 
-Prazo para a apresentação dos textos definitivos: 1º de março de 2019.  

 
Site: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com 
E-mail de contato: coloquioviolenciapolitica@gmail.com 
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