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O engajamento internacional em conflitos armados sofreu transformações 

importantes a partir da publicação de “Uma Agenda para Paz” (1992) pelo Secretário 

Geral das Nações Unidas Boutros Boutros-Ghali. Esse momento inaugurou uma nova 

fase das operações de paz marcada pela expansão do uso da força e pela inclusão de 

atividades multidimensionais (KENKEL, 2013). Desde então, parte significativa da 

literatura se empenhou em refletir sobre o impacto desses processos na contenção da 

violência aberta e na transição política para construção e consolidação da paz.    

Reconhecendo a importância desse tópico para a reflexão analítica sobre as 

dinâmicas dos conflitos contemporâneos, a equipe editorial do Dossiê de Conflitos 

Contemporâneos chama textos para uma edição temática sobre operações de paz e 

intervenções humanitárias.    São bem-vindos textos que contemplem – não 

exclusivamente – os seguintes eixos:  

 Engajamento de tropas internacionais na contenção de grupos não regulares; 

 Aplicação de doutrinas de pacificação; 

 Discussões teóricas sobre as categorias de intervenção humanitária e operações de 

paz; 

 Acompanhamento das diretrizes internacionais nos modelos políticos e econômicos; 

 Distinções e resultados de operações de peacekeeping, peacemaking e peacebuilding; 

 Atuação nas chaves temáticas das operações de paz como proteção de civis, 

reconstrução de instituições nacionais, realização de eleições livres e diretas, etc; 

 Centralidade do tema do consentimento para o envolvimento de forças estrangeiras;  

 Atuação de organizações regionais no comando e andamento das missões; 

 Estudos de casos emblemáticos para a reflexão do tema;  

 Dinâmicas entre atores locais e internacionais no contexto da violência 

contingenciada. 

O Dossiê espera receber artigos analíticos, que contenham a descrição de 

características fundamentais como o histórico dos conflitos, o tipo de violência 

empregada e a importância dos eventos na análise realizada. As normas de publicação e 
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as diretrizes para os autores podem ser consultadas no link: https://gedes-

unesp.org/normas-de-publicacao-dcc/ 

 

Os manuscritos devem ser enviados para o e-mail 

(observatoriodeconflitos.gedes@outlook.com) até o dia 02 de agosto de 2021 e serão 

submetidos ao processo de revisão editorial e avaliação cega usual do dossiê. Esta edição 

será publicada como o volume 2, número 3 do Dossiê, referente ao período de junho a 

setembro de 2021.   
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