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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a projeção internacional do Brasil a 
partir de sua atuação junto às missões de paz, sob a égide do direito internacional: do 
treinamento à MINUSTAH. Foi desenvolvido um estudo qualitativo tendo em vista 
tentar preencher a lacuna sobre a projeção internacional do Brasil através das 
missões de paz da ONU, em especial a MINUSTAH e o respeito ao direito 
internacional na atuação das tropas militares brasileiras. Para tanto, analisou-se o 
direito internacional, o treinamento para missões de paz no Centro Conjunto de 
Operações de Paz (CCOPAB) e a influência exercida na projeção internacional do 
Brasil. Desenvolveu-se uma pesquisa básica utilizando procedimentos bibliográficos 
e documental como fonte de pesquisa com o intuito de responder ao problema: “A 
postura do Brasil nas missões de paz da ONU sob a égide do respeito ao Direito 
Internacional projeta o país na comunidade internacional?” na busca seguinte tese “A 
projeção internacional do Brasil se deu em decorrência de sua atuação sob o direito 
internacional nas missões de paz, especialmente a MINUSTAH”. 

PALAVRAS CHAVE: Projeção Internacional, Missões de Paz da ONU, CCOPAB, 

MINUSTAH. 

  



ABSTRACT 

The present work had as objective to analyze the international projection of Brazil from 
its work with the peace missions under the aegis of international law: from training to 
MINUSTAH. A qualitative study was developed to try to fill the gap on the international 
projection of Brazil through the UN peace missions, in particular MINUSTAH, and 
respect for international law in the performance of Brazilian military troops. 
International law, training for peace missions at the Joint Center for Peace Operations 
(CCOPAB) and the influence exerted on Brazil's international projection were 
analyzed. Basic research was developed using bibliographic procedures and 
documentary as research sources in order to answer the problem: "Does Brazil's 
stands on UN peace missions under the aegis of respect for international law project 
the country into the international community?" following this search thesis "The 
international projection of Brazil occurred as a result of its performance under 
international law in peacekeeping missions, especially the MINUSTAH". 

KEY WORDS: International Projection, UN Peacekeeping Missions, CCOPAB, 
MINUSTAH. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Percebeu-se que existem razões significativas para o Brasil querer participar 

de operações de paz. Esse engajamento permite que o Estado norteie melhor sua 

política interna e envie mais claramente sinais de que o país tem progredido em 

termos econômicos e democráticos, além disso Lima (2005) enfatiza as vantagens de 

melhoria do aparato militar interno através do aumento dos orçamentos de defesa 

devido ao compromisso externo, o que ajuda a melhorar a ordem democrática e a 

manutenção da ordem por ser capaz de manter as forças armadas mais bem 

preparadas.  

 O interesse do país em ocupar um assento permanente no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas é uma forma de demonstrar a capacidade de projeção 

de poder do Brasil. As missões de paz servem como instrumento da busca da 

credibilidade e do prestígio na comunidade internacional. O desempenho do país nas 

missões de paz funciona como uma forma de demonstrar a competência do país em 

manter a paz nos Estados os quais será engajado. Abordar-se-á a atuação brasileira 

nas missões de paz da ONU, em especial a MINUSTAH (Missão para a Estabilização 

do Haiti) destacando o treinamento das tropas para atuar nas missões e o Direito 

Internacional Humanitário (DIH) como base para essa atuação segundo os princípios 

da Carta das Nações Unidas. Nesse sentido procurar-se-á entender o papel da 

atuação do Brasil sob as normas do DIH e sua influência na projeção internacional 

brasileira. 

 

1.1-TEMA 

 

A atuação do Brasil nas missões de paz sob a égide do direito internacional e 

a projeção internacional do país: do treinamento à MINUSTAH.  
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1.2- O PROBLEMA 

 

O Brasil, principalmente no pós-Guerra Fria, por ficar 20 anos sem participação 

no Conselho de Segurança da Nações Unidas, buscava meios de alcançar maior 

projeção internacional. O engajamento nas missões de paz da ONU é uma forma de 

mostrar capacidade e comprometimento em assumir reponsabilidades junto à 

comunidade internacional. O Direito internacional é a base norteadora dos princípios 

da Carta das Nações Unidas que regem a atuação das tropas cedidas pelas nações 

nas missões de paz, como foi o caso do Brasil. A atuação das tropas representa a 

atitude da respectiva nação nas relações internacionais. A MINUSTAH foi a missão 

de maior representatividade do Brasil até os dias atuais segundo Hamann (2016). A 

questão que orienta a pesquisa é: 

 

A postura do Brasil nas missões de paz da ONU sob a égide do respeito ao 

Direito Internacional, projeta o país na comunidade internacional? 

 

 

1.3- OBJETIVOS 

 

1.3.1- Objetivo Geral 
 

Analisar a projeção internacional do Brasil a partir de sua atuação junto às 

missões de paz, sob a égide do direito internacional: do treinamento à MINUSTAH 

 

 

1.3.2- Objetivos Específicos 
 

 Fundamentar teoricamente o interesse do Brasil em participar das Missões de 

Paz.  

Apresentar os princípios do direito internacional, em especial o direito 

internacional humanitário, e da Carta das Nações Unidas, norteadores da atuação das 

tropas internacionais na ONU. 
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Analisar o histórico da atuação das tropas brasileiras, do treinamento à 

MINUSTAH, sob a égide do direito internacional e Carta das Nações Unidas. 

Comprovar a projeção internacional alcançada pelo Brasil em decorrência de 

sua atuação nas missões de paz da ONU, em especial a MINUSTAH, sob a orientação 

do direito internacional.  

  

 

1.4- TESE 

 A partir das prerrogativas de que: para obter êxito nas operações de paz é 

fundamental às tropas respeitar os princípios do direito internacional contidos na Carta 

das Nações Unidas1; e as missões de paz são um instrumento para alcançar maior 

projeção internacional, elaborou-se a tese: 

A projeção internacional do Brasil se deu pela atuação nas missões de paz da 

ONU, em especial a MINUSTAH, sob o direito internacional. 

 

 

1.5- DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo está concentrado na busca do Brasil em alcançar maior projeção 

internacional no pós-Guerra Fria através do maior engajamento nas missões de paz. 

Abordar-se-ão os princípios do direito internacional e da Carta das Nações unidas por 

serem documentos regulamentadores das missões de paz da ONU. O Centro 

Conjunto de Operações de Paz será citado como órgão responsável pelo treinamento 

das tropas brasileiras para operações da ONU, assim como o Core pre deployment 

Training Materials (CPTM), Manual de conduta em missões de paz das Nações 

Unidas. Para ser capaz de solucionar conflitos, é essencial que as missões de paz 

incorporem em seu mandato e estrutura, a obrigação da preservação dos princípios 

 
1 Core Pre-Deployment Training Materials, 2017 
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do direito internacional2. A MINUSTAH, é abordada a fim de demonstrar os resultados 

do comando do país em uma operação da ONU e os reflexos na projeção do país na 

comunidade internacional.  

 

 

1.6- RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O engajamento nas missões de paz funciona como um instrumento que permite 

o alinhamento dos princípios constitucionais brasileiros com as normas de conduta na 

atuação das tropas militares. Quando um resultado positivo é gerado na missão há, 

segundo Morgenthau (2003), um aumento do prestígio e confiabilidade do país 

perante a comunidade internacional. Portanto o presente estudo tem como relevância 

trazer à tona a participação do Brasil em missões de paz da ONU, especialmente a 

MINUSTAH, sob o respeito aos princípios do direito internacional, para a Política 

externa brasileira. 

 

 

1.7- METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa qualitativa, busca contribuir com a documentação referente à 

atuação das tropas brasileiras na MINUSTAH, no que concerne ao cumprimento das 

normas do direito internacional e os reflexos resultantes dessa atuação para o Brasil, 

enquanto projeção no cenário internacional na ONU. Para tanto será desenvolvida 

uma Pesquisa Básica3 utilizando-se os procedimentos bibliográfico e documental 

como fontes de pesquisa do direito internacional nas missões de paz, do treinamento 

para missões de paz e da Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti 

(MUNUSTAH) na projeção internacional do Brasil. Segundo Manzo (2010),  a 

 
2 Core Pre-Deployment Training Materials, 2017 
3 Nota. Segundo Schwartzman (1979), descreve que a pesquisa básica é aquela que acumula conhecimentos e informações 
que podem eventualmente levar a resultados acadêmicos ou aplicados importantes, mas sem fazê-lo diretamente. 
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pesquisa bibliográfica e documental “oferece meios pra definir, resolver não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas, onde os problemas 

não se cristalizaram suficientemente”.  A abordagem deste universo se dará pelo 

método  hipotético dedutivo4 através da busca da resolução do problema “A postura 

do Brasil nas missões de paz da ONU sob a égide do respeito ao direito internacional 

projeta o país na comunidade internacional?” ao buscar a seguinte tese “A projeção 

internacional do Brasil se deu pela atuação sob o direito internacional nas missões de 

paz da ONU, em especial a MINUSTAH”. 

 

 

1.7.1- Variáveis 
 

Serão analisadas três variáveis independentes utilizando o método de relações 

assimétricas segundo Lakatos (1992): o direito internacional, o treinamento para as 

missões de paz brasileiras e a MINUSTAH. E a influência dessas variáveis na projeção 

internacional do Brasil. 

O estudo será qualitativo analisando de que forma as variáveis eleitas 

interagem com a projeção internacional brasileira. 

A princípio serão apresentados o Direito Internacional, em especial o Direito 

internacional humanitário (concebido para tempos de guerra), e a Carta das Nações 

unidas. A abordagem tem o objetivo de mostrar os princípios do direito internacional 

como regulamentador das relações entre nações e sua relação com a Carta das 

Nações Unidas, base norteadora da atuação nas missões de paz da ONU.  

Os países engajados em missões de paz da ONU, principalmente os que 

fornecem tropas, precisam seguir a regulamentação da Carta das Nações Unidas que 

tem suas normas apoiadas nos princípios do direito internacional. A ONU possui um 

manual de treinamento de tropas (Core Pre Deployment Training Material-CPTM 

2017), para instruir as nações participantes. O CPTM no Brasil é o instrumento 

utilizado pelo Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), 

 
4 Nota. O Método Hipotético Dedutivo se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos [...] pelo processo de 
inferência dedutiva, testa a predileção de ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. (Lakatos, 1992, p.105) 
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responsável pelo treinamento das tropas brasileiras. O CCOPAB, referência 

internacional5 em treinamento para missões de paz, tem o papel de instruir as tropas 

física e teoricamente sobre comportamentos sob os princípios do direito internacional, 

da Carta da ONU e das normas de conduta do CTMP. 

O Brasil buscava um modo de se inserir com maior influência na comunidade 

internacional e, segundo Sotomayor (2014), o engajamento em missões de paz 

demonstra capacidade em assumir compromissos e projeta uma imagem de 

confiabilidade na sua política externa. A MINUSTAH foi a missão de maior relevância 

para o Brasil até a atualidade6. A análise da missão irá demonstrar o treinamento, 

como elemento determinante para a atuação das tropas nas missões de paz, a relação 

entre a atuação das tropas na missão sob o direito internacional e a projeção do país 

internacionalmente. 

 

 

1.7.2- Entrevistas 
 

Foram escolhidos aleatória e voluntariamente militares participantes do 

treinamento do CCOPAB (inicialmente chamado CIOPaz) e das missões de paz em 

especial a MINUSTAH. 

As entrevistas foram feitas sob o Método Qualitativo descrito por Prodanov 

(2013), como “uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a sua 

categorização, sua interpretação e a redação do relatório”.  

Será feita a tabulação com “elaboração de tabelas”, análise e interpretação dos 

dados, “essa fase da pesquisa, analítica e descritiva, prevê a interpretação e a análise 

dos dados tabulados, os quais foram organizados na etapa anterior”7.  

 

 

 
5 RAMIREZ, 2017. 
6 HAMANN, 2016. 
7 PRODANOV, 2013, p.113. 
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Utilizou-se a técnica de documentação direta de entrevistas estruturadas, com 

o intuito de enriquecer as informações relatadas neste trabalho com vivências práticas 

nas operações de paz. 
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo abordará um breve histórico das origens da Organização da 

Nações Unidas, suas funções e objetivos, o Brasil e sua política externa, bem como 

as correntes teóricas que serão utilizadas no decorrer deste trabalho. 

No século VII o escritor francês Saint Pierre (diplomata e acadêmico) 

responsável pela negociação do Tratado de Ultrecht8, escreveu duas obras baseadas 

nas complexas discussões do acordo, “Projeto da Paz Universal Entre as Nações” e 

“Projeto para a paz perpétua entre os Soberanos Cristãos”. Essas obras foram a 

precursão do pensamento de paz entre as nações e serviram como referência para a 

criação da Liga das Nações e das Nações Unidas.  

Posteriormente, Kant na obra “A Paz Perpétua” de 1795 clama a “aliança entre 

os Estados preservando suas liberdades, mas congregados numa Federação 

permanente que os protegesse da guerra, ... que enunciava ser a paz um dever moral 

como lei universal”9. Porém, apenas após as graves sequelas deixadas pela Primeira 

Guerra Mundial os ideais iniciados por Saint Pierre e Kant começaram a ganhar força 

com a criação da Liga das Nações em abril de 1919 na Conferência de Versalhes. 

Encontram-se neste período os primeiros ensaios para a conscientização sobre a 

importância de uma lei de direito que freasse os massacres ocorridos nos conflitos 

internacionais e regulamentasse a atuação dos Estados em guerra. 

A Liga das Nações possuía Secretaria Geral, Conselho Executivo e Assembleia 

Geral que reunia anualmente os membros representantes dos países membros: 

França, Itália, Japão, Grã-Bretanha, Alemanha e União Soviética. Compreendendo 

até 57 países, a Liga das Nações tinha como princípios: “respeito ao direito 

internacional, abolição da diplomacia secreta e resolução de conflitos por meio de 

arbitragem”10. Os Estados se comprometiam em proteger os locais assistidos 

preservando sua independência política de agressões externas e a encontrar soluções 

pacíficas para a resolução das controvérsias, o que conecta com o princípio do 

respeito à soberania da nação assistida ditado pela Carta das Nações Unidas 

atualmente. A Liga atuou como mediadora em pequenos conflitos e logrou sucesso 

 
8 Nota: Tratado de Utrecht definiu uma série de acordos diplomáticos assinados na cidade de Utrecht, na Holanda, e que 
puseram fim à Guerra da Sucessão da Espanha. 
9 VALLER FILHO, 2007, p.27. 
10 Ibid. 
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ao administrar a assistência econômica da América Latina e a proteção dos 

refugiados, assim como na supervisão de mandatos das colônias, no entanto não 

conseguiu atuar na questão do desarmamento mundial por não possuir forças 

armadas. Foi precursora em alcançar frentes governamentais e legais que 

respaldassem os ideais de pacificação internacional: 

 

ideias concretas e respaldadas a nível governamental, sobre a criação de 
uma força militar permanente ou um contingente de pronto emprego de 
contingentes nacionais; ajudou a desenvolver uma consciência jurídica 
contrária ao recurso à guerra nas relações internacionais e criou precedentes 
em matéria de técnicas de manejo de conflitos [...] Essas tarefas se 
assemelhavam aos mandatos de manutenção da paz da ONU depois da 
Segunda Guerra Mundial.11 

 

 

Diversas falhas do acordo e os graves conflitos ocorridos na época, fizeram a 

comunidade internacional repensar a Liga das Nações e criar uma nova organização 

que tivesse maior representatividade no que tange ao poderio militar.  

A Liga da Nações dissolveu-se em 1945 dando espaço à Organização das 

Nações Unidas (ONU). Ambas organizações, segundo Fontoura (2005), foram um 

sistema de segurança coletiva internacional com o objetivo de buscar instrumentos do 

direito internacional para a solução pacífica de conflitos e meios de correção de 

conduta para os Estados que transgredissem a lei. 

Foi na conferência de Dumbarton Oaks de 1944 que Estados Unidos, China e 

Reino Unido se reuniram para discutir a arquitetura jurídica da nova organização; “as 

grandes potências gozariam de privilégios especiais, a condução prioritária dos 

assuntos relacionados à paz e à segurança internacionais”12 particularmente as 

vencedoras da Segunda Guerra Mundial que ocuparam os assentos permanentes do 

Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).  O texto oficial 

foi encerrado na Conferência das Nações Unidas em 1945 com a Criação da Carta 

das Nações Unidas, instrumento normativo dentro do âmbito do direito internacional 

utilizado pela ONU e seus membros. O pressuposto do direito internacional é a 

regulação das relações entre os Estados soberanos diante do respeito às normas 

 
11 FONTOURA, 2005, p.41. 
12 Ibid., p.53. 
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jurídicas internacionais definindo-se segundo Toucoz (1993), como o conjunto de 

“regras e de instituições jurídicas que regem a sociedade internacional e que visam a 

estabelecer a paz e a justiça e a promover o desenvolvimento”13.  Em seu artigo 

primeiro, a Carta das Nações Unidas ratifica sua base no direito internacional que 

afirma o compromisso dos Estados em:  

 

Manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim: tomar medidas 
colectivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os actos 
de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos, 
e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a 
um ajustamento ou solução das controvérsias ou situações internacionais que 
possam levar a uma perturbação da paz;14 

 

 

Os países signatários da Carta comprometem-se a respeitar as leis de direito 

internacional contidas no documento. Nos capítulos VI e VII a carta versa sobre a 

atuação das tropas da ONU na solução de conflitos internacionais. O capítulo VI versa 

sobre a resolução pacífica de controvérsias por meio de soluções diplomáticas e 

preconiza o não uso da força pelas tropas de paz: 

 

Art. 33 

As partes numa controvérsia, que possa vir a constituir uma ameaça à paz e 
à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução 
por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, via judicial, 
recurso a organizações ou acordos regionais, ou qualquer outro meio pacífico 
à sua escolha. 

 

 

Caso o Estado receptor detenha um conflito que exceda os instrumentos 

regulamentados pelo capítulo VI, passa a vigorar o conteúdo do capítulo VII da Carta 

que autoriza, como último recurso, o uso da força pelas tropas da ONU: 

 

Artº. 42 

 
13 TOUSCOZ, 1993, p.33. 
14 Carta das Nações Unidas, cap.I, atr 1º. 
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Se o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no Artº. 
4115 seriam ou demonstraram ser inadequadas, poderá levar a efeito, por 
meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a acção que julgar necessária 
para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. 

 

 

A autorização do uso da força do capítulo VII é o último recurso a ser utilizado 

determinado pela Carta das Nações Unidas. Suas regulamentações preconizam o uso 

da diplomacia na solução de conflitos e a decisão de atuar de modo coercitivo precisa 

primeiro passar pelo crivo do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). 

 

 

2.1-O BRASIL E O CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

 

O Conselho de Segurança é um órgão componente das Nações Unidas que 

detém “a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança 

internacionais”16 e os Estados membros concordam que no cumprimento dos deveres 

e responsabilidades impostos pela Carta das Nações Unidas, o Conselho haja em 

nome dos mesmos. 

No ato de sua criação, o CSNU teve como membros permanentes as cinco 

grandes potências mundiais, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia (sucessor 

da União Soviética e China – denominados P5) as quais permanecem até hoje em 

seus assentos.  Ser um membro permanente do Conselho de Segurança representa, 

desde sua criação, uma importante posição no cenário global por se tratar de um 

órgão de poder e privilégio internacional capaz de conduzir os assuntos relacionados 

à paz e a segurança global. Além disso, os mais de 190 países signatários da Carta 

da ONU estão submetidos às suas ações. O CSNU também é constituído de assentos 

não permanentes com duração de dois anos cada mandato, porém os países do P5 

são os únicos a terem poder de veto no Conselho. Atualmente a conquista de um 

 
15 Nota: “Art 41 O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, 
deverão ser tomadas para tornar efectivas as suas decisões e poderá instar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais 
medidas” (Carta das Nações Unidas, Cap.VII). 
16 Carta das Nações Unidas, capV, art24. 



22 
 

assento permanente no CSNU segundo Mros (2011), tornou-se sinônimo do 

reconhecimento da ascensão de poder de uma nação. 

O Brasil teve 10 biênios como membro não-permanente do CSNU (1946-47, 

1951-52, 1954-55, 1963-64, 1967-68, 1988-89, 1993-94, 1998-99, 2004-05 e 2010-

11), tornando-se o segundo país que ocupou mais vezes o assento eletivo do CSNU. 

O ex Ministro da Defesa Celso Amorim (2001), afirma que um dos principais objetivos 

da política externa brasileira era obter maior participação no do Conselho de 

Segurança da ONU. 

Em 1946 o Brasil teve sua primeira representatividade com o presidente do 

CSNU, o brasileiro Freitas Valle, que segundo Ziemath (2016), apesar de não ter 

aprovado nenhuma resolução, teve importantes participações nas questões de 

segurança internacional: 

 

a reclamação iraniana contra a presença de tropas soviéticas em seu 
território; a reclamação soviética contra a presença da Grã-Bretanha na 
Grécia, a reclamação ucraniana em relação à situação na Indonésia; e a 
reclamação da Síria e do Líbano contra a presença de tropas britânicas em 
seu território.17  

  

 

A atuação do país nos episódios acima citados, foi mais voltada para a 

reafirmação da democratização e alinhamento da política doméstica com o polo 

capitalista internacional. Isso ficou evidente devido ao posicionamento a favor dos 

Estados Unidos na maioria das votações negociadas no período. Lafer (1987) afirma 

que “Toda política exterior resulta de um esforço de compatibilizar necessidades 

internas com possibilidades externas”, ao mesmo tempo que projetava uma imagem 

positiva na comunidade internacional, reafirmava seu compromisso em manter a 

democracia do país. 

 No segundo biênio (1951/53) o Brasil aprovou duas resoluções para solucionar 

a problemática indo-paquistanesa, questão que perdurava a quase três ano. Na 

ocasião o país reafirmou que a solução fosse feita de modo pacífico. Ainda neste 

mandato o representante brasileiro destacou a importância do respeito ao direito 

 
17 ZIEMATH, 2016, p. 24. 
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internacional no impasse Israel e Síria; “o Brasil apoiava o primado do direito 

internacional como mecanismo para evitar excessos por parte dos países com 

maiores capacidades materiais”18. 

 

 

2.2- O BRASIL E A POLÍTICA DE PRESTÍGIO NO CSNU 

 

O alinhamento do Brasil com o posicionamento dos EUA diante das decisões 

tomadas na presidência do CSNU, foi uma ferramenta de incentivo para a política 

interna brasileira. Por outro lado, não menos importante, foi uma forma de ganhar 

prestígio na comunidade internacional ao se mostrar favorável às atitudes de uma das 

maiores potências globais, mesmo que isso violasse a defesa de alguns de seus 

princípios. Freitas Valle, citado por Ziemath (2016), p.42 afirma: 

 

Especificamente em relação ao Brasil, existe a acusação de que vota quase 
invariavelmente de acordo com os EUA e que é pequeno e pobre o rol de 
suas iniciativas, nestes dez anos quase decorridos. É certo que não somos 
amigos de foguetear e que nossa atitude tem sido pouco beligerante em 
muitas instâncias nas quais houvéramos podido defender princípios, como 
em relação ao colonialismo e à discriminação racial. 

 

 

O prestígio conquistado pelo país neste alinhamento com os EUA foi um 

movimento estratégico de sua política externa, visto que havia um significativo 

aumento do interesse dos países latino americanos em participar dos órgãos rotativos 

da ONU.  

O movimento estratégico na política externa brasileira vai ao encontro do que 

Morgenthau (2003), caracteriza por política de prestígio, “reputação de dispor de 

poder”19, através da qual buscam-se instrumentos políticos para a reafirmação do que 

designa ser o status quo para alcançar os objetivos desejados. O prestígio alcançado 

 
18 ZIEMATH, 2016, p. 32. 
19 MORGENTHAU, 2003, p.160. 
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foi reafirmado na fala do diplomata brasileiro José Sette Câmara, que traz uma 

esperança na possibilidade de ocupar um assento permanente no CSNU:  

 

O Brasil goza de uma situação de respeito e prestígio dentro das Nações 
Unidas. A linha de seriedade e eficiência que sempre soubemos manter [...] 
nos assegura uma colocação de generalizado acatamento e considerável 
influência. [...] O Brasil participa de 26 órgãos das Nações Unidas. Está 
empatado com a Índia em número de postos ocupados. [...] Somente EUA, 
França, Reino Unido e URSS possuem maior representação do que o Brasil 
por serem membros permanentes do Conselho de Segurança.20 

 

 

Sette (2003), compara o prestígio do país nas Nações Unidas como sendo 

próximo aos países com assentos permanentes da ONU, corroborando com a 

estratégia de atuação brasileira no contexto do CSNU. 

 

Entre os membros não-permanentes, Brasil e Índia foram os países que 
ocuparam por mais tempo, uma vaga no Conselho de Segurança, 14 anos 
não consecutivos para o Brasil e 12 para a Índia, no período entre 1945 e 
1996.21  

 

 

O Brasil Ficou ausente por quase 20 anos do CSNU, até o processo de 

redemocratização pós regime militar. Ao mesmo tempo houve o aumento do interesse 

de outros países da América do Sul em ocupar assentos rotativos no Conselho. O 

cenário fez com que o prestígio alcançado com a atuação na ONU já não fosse de 

todo relevante para sustentar sua representatividade no contexto internacional, que 

agora demandava novas necessidades. Foi então que o país se viu obrigado a buscar 

novas frentes de trabalho na Organização das Nações Unidas como a intensificação 

da participação em missões de paz, a fim de manter uma atuação mais efetiva. 

 

 

 
20 (Sette apud Ziemath, 2003, p.44) 
21 SENNES, 2001,p. 96. 
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2.3- AS MISSÕES DE PAZ BRASILEIRAS NO CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

 

As missões de paz definem-se como um meio de solução de conflitos ou crises 

feitos por terceiros, com o objetivo de reduzir os atritos entre as partes beligerantes, 

propondo resoluções aceitáveis e prevenindo novos incidentes de forma a estabilizar 

a situação.22 A decisão do Brasil em investir na participação em missões de paz teve 

um papel relevante, principalmente após o período do Regime Militar Brasileiro.  

Com a consolidação da ordem unipolar após a Guerra Fria, foi empossado em 

1985 José Sarney no novo governo civil após vinte anos do Regime. O novo governo 

propunha um processo democrático lavrado posteriormente com a nova Constituição 

promulgada em 1988. O regime democrático segundo Lima (2005), contribuiu com a 

consolidação das bases econômicas e com a adesão mais ampla aos direitos 

humanos no país. A mudança recente para um governo democrático carecia de 

medidas que sustentassem a nova política e ao mesmo tempo comprovassem para a 

comunidade internacional que uma mudança efetiva estava acontecendo no país. O 

engajamento em missões de paz é uma forma de assumir a democratização de longo 

prazo do país pelo compromisso de empréstimo de tropas nacionais para 

desempenhar o serviço de segurança internacional. A reforma interna (integração) 

forneceu impulso para o Brasil se unir aos esforços de paz da ONU. 

 

Engajamento em operações de paz, em outras palavras, pode ser 
positivamente instrumental. Pode ajudar um trabalho democrático em 
andamento a afirmar sua confiabilidade para um público internacional 
cauteloso ao esclarecer a direção que o país está tomando. Um compromisso 
de manutenção da paz basicamente envia um sinal de que uma mudança 
sísmica ocorreu dentro da cultura política do estado, e que a mudança é de 
longo prazo. 23 

 

 

Ao assumir o compromisso com missões de paz, o país se despe das amarras 

do passado, pois segundo Sotomayor (2014), a autoimagem desajustada construída 

num passado considerado não democrático, não se aplica mais. Nesse sentido há 

 
22 PUJOL, 2014. 
23 (Pevehouse, 2002, 613-14 apud Sotomayor 2014, p.33). 
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uma busca de reconhecimento da política externa da nova identidade adotada pelo 

país. Lima (2005), nos traz duas correntes teóricas a considerar: 

I-A Busca da Credibilidade, onde o Foco é de fora para dentro. “Na estratégia da 

credibilidade, a autonomia nacional deriva da capacidade de cooperar para a criação 

de normas e instituições internacionais”24. Neste modelo deve haver uma vinculação 

da política externa com a interna ajustando seus compromissos externos às suas 

capacidades reais. No modelo da credibilidade, a restauração da confiabilidade 

internacional está associada à adesão aos regimes internacionais, dos quais, o país 

esteve afastado durante o regime militar.  

II-A Busca de Autonomia, que “preconiza uma política ativa de desenvolvimento e a 

necessidade de se articular um projeto nacional voltado para a superação dos 

desequilíbrios internos em primeiro lugar”25. A inserção ativa deve ser buscada na 

“composição com países que tenham interesses semelhantes e se disponham a 

resistir às imposições das potências dominantes”26. 

A busca da estabilização interna é uma iniciativa positiva no modelo da Busca 

de Autonomia em Lima, porém a política interna brasileira precisava de algo que 

impulsionasse o regime democrático recente e estava longe de alcançar uma 

autonomia internacional, além disso o país não dispunha de elementos de dissuasão 

militar suficientemente capazes de garantir um posicionamento estável diante das 

nações mais poderosas segundo Souza (2003). A Busca de Credibilidade corrobora 

com a intenção do país em impulsionar o processo de redemocratização interna. As 

missões de paz são uma forma de vincular o compromisso brasileiro em uma ação 

internacional como forma de afirmar sua capacidade de manter e cumprir 

compromissos assumidos com a comunidade internacional neste contexto 

representada pela ONU. Segundo Sotomayor (2014), assumir compromissos externos 

faz com que o País se mobilize mais para se reformar internamente, sem esse 

compromisso as reformas e readaptações internas se tornam muito mais complexas. 

Por essa razão enquadrou-se o cenário brasileiro na Busca de Credibilidade 

internacional com mais ampla inserção no contexto das missões de paz das Nações 

Unidas. 

 
24 (Souza, 2002 apud Lima, 2005, p.22). 
25 LIMA, 2005, p.12 
26 Ibid., p.13 
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A intensificação do Brasil na participação nas missões de paz das Nações 

Unidas propiciou maior autonomia e credibilidade perante a comunidade internacional, 

trouxe consequentemente maior autonomia no que tange às tomadas de decisão nos 

votos e posições negociadoras no CSNU. De acordo com Uziel (2010), o país pôde 

abrir mão de alinhamentos automáticos com outros países sem adotar posturas 

radicais. A credibilidade do país se deu por meio da atuação efetiva e eficiente nas 

operações de paz. 

 

 

2.4- MISSÕES DE PAZ DA ONU: ENTENDENDO O PODER DO BRASIL NA 
AMÉRICA DO SUL 

 

O interesse do Brasil em participar das missões de paz, além de enviar um sinal 

de mudanças na política interna do país, também era um instrumento capaz de 

aumentar a visibilidade do país na ONU. Com o interesse de outros países da América 

do Sul nos assentos no CSNU o Brasil precisava se valer de seus atributos 

geopolíticos para projetar um poder superior às demais nações sul americanas. 

A análise do poder geopolítico brasileiro na América do Sul, toma como base 

seu espaço físico geográfico, pela medida da força emanante do território de um 

Estado que segundo Mattos (2011), depende da conjugação dos seguintes fatores: 

extensão, posição, articulação e possibilidades econômicas. 

O Brasil é o quinto país em massa territorial em termos de extensão. Posiciona-

se em sua maior parte na zona Equatorial onde se encontram, segundo Huntington e 

Buckle27, países que estariam destinados à estagnação, “ou porque debilitam o 

homem, ou porque impõem desafios superiores à sua capacidade de resposta”28, 

porém, abriga fontes de riquezas naturais que podem favorecer o país em seu 

desenvolvimento econômico. No que se refere à articulação de comunicações, temos 

a maior costa atlântica, principal rota para a comunicação com o comércio exterior. 

Temos ainda as possibilidades econômicas provenientes das fontes naturais, vastas 

 
27 Nota: autores referenciados sem respectivos anos na obra de Meira Mattos 2011. 
28 MATTOS, 2011, p.36. 
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fontes aquíferas e minerais que dão suporte à agricultura, pecuária, fontes de geração 

de energia elétrica e matérias primas para as indústrias. Lima (2005) ratifica a 

importância do Brasil reconhecida pelos diplomáticos e elites internacionais quanto a 

possibilidade do crescimento da projeção de poder brasileira por assumir “liderança 

natural” entre seus vizinhos sul americanos. Isso se dá em função de suas riquezas 

naturais e dimensões continentais, características geopolíticas que se tornam 

diferenciais significativos no destaque do país entre seus inúmeros vizinhos. 

 

Um território de proporções continentais, com dez vizinhos contíguos, grande 
população, uma economia diversificada e notável uniformidade cultural e 
lingüística são os diferenciais que conformam este sentimento de identidade, 
bem como essa expectativa de liderança29 

 

 

O somatório das condições geopolíticas (força emanante do território), 

brasileiras traz uma grande vantagem competitiva na projeção de seu poder na 

América do Sul e o sustentam na posição de destaque para representá-lo diante da 

comunidade internacional e o enquadram como uma potência média global segundo 

Kjellén (1917). 

 Lester Person30 (ex ministro canadense e ex-presidente da Assembleia Geral 

da ONU, considerado um dos maiores estadistas do mundo de acordo com Mattos 

(2011) em 1956 leva uma importante proposição à organização das Nações Unidas 

em relação às potências médias: 

 

Propôs à ONU a constituição de um exército internacional, capaz de atuar em 
nome da organização mundial, impondo a força do direito onde imperasse o 
direito da força. Na justificativa de sua proposição [...] defendeu a tese de que 
às potências médias deveria caber a tarefa de constituir essa força 
internacional.31 

 

 

Pearson defendia o prestígio alcançado por essas potências, como Brasil, Índia 

e Canadá fosse refletido na tarefa de formar uma força internacional para a paz. A 

 
29 (Souza, 2000 apud Lafer, 2001, p.19). 
30 (Pearson apud Mattos, 2011). 
31 MATTOS, 2001, p.78. 
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partir deste ensaio, o Brasil foi convocado ao canal de Suez para contribuir com um 

batalhão de infantaria. A Força Expedicionária Brasileira (FEB) era caracterizada 

como o autor Mattos afirma,  

 

símbolo do nosso prestígio, expressão eloquente de nossa maioridade 
político militar, marco indiscutível de nossa projeção internacional [...] em 
missão pacificadora, na área em que os mais vivos e intensos interesses 
políticos e estratégicos das potências mundiais são disputados, empunhada 
pelos soldados do nosso Batalhão Suez.32   

 

 

O discurso acima, de Mattos (2001), enfatiza a importância de o Brasil estar 

inserido no contexto de uma operação de paz das Nações Unidas e de seu poder 

geopolítico, ao ser considerado pela comunidade internacional como uma potência 

média mundial. Lima (2005), afirma que o Brasil reivindica um assento permanente no 

Conselho de Segurança da ONU de acordo com o princípio da representatividade 

geográfica. O país buscou e continua a buscar uma posição de poder no contexto 

internacional, porém seus atributos políticos e econômicos, não o permite competir 

com as grandes potências como os Estados Unidos da América, seu foco na projeção 

de poder está em superar seus concorrentes sul americanos na busca de um 

posicionamento mais estratégico dentro das Nações Unidas. 

Lima (2005), destaca o pioneirismo do Brasil na América do Sul em solucionar 

os conflitos com seus vizinhos, tornando-se um país geopoliticamente estável, 

considerando que o “processo de construção do Estado brasileiro foi realizado antes 

pelo recurso à negociação diplomática do que pela guerra.”33 Sua postura diplomática 

o ajudou a conquistar maior cooperação dos países sul americanos quando se utilizou 

de estratégias de substituição de importações e abertura econômica para recebimento 

de investimentos estrangeiros nas indústrias, o que fez o Brasil ocupar a posição 

econômica dominante na região desde meados do século XX. A inserção na ONU e o 

compromisso em participar das missões de paz também tem um papel fundamental 

no desenvolvimento interno da economia do país, Lima (2005), afirma que um dos 

 
32 MATTOS, 2001, p.78. 
33 LIMA, 2005, p.4. 
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principais instrumentos para o desenvolvimento interno (cessar a vulnerabilidade 

econômica) do país é o compromisso com a política externa:  

 

abertura econômica e as modificações decorrentes na política externa, em 
especial a adesão do Brasil aos novos regimes econômicos internacionais, 
de propriedade intelectual, serviços e outras sistemas normativos 
internacionais, tendem a erodir esta delegação prévia, na medida em que a 
internalização de novas normas e disciplinas internacionais inevitavelmente 
gera a politização (importância da política externa) interna da política 
externa34. 

  

 

 As diversas normatizações e disciplinas da política externa, forçam o país a 

seguir um comportamento voltado para o cumprimento dessas normas fazendo a 

nação caminhar mais rapidamente; tem-se o exemplo do governo Vargas, “a aliança 

política com os EUA durante a Segunda Guerra Mundial redundou na implantação da 

indústria siderúrgica no país e no reequipamento militar (1939-1942).”35 Assim pode-

se afirmar que a política externa auxilia no processo de redemocratização do Estado 

(como visto anteriormente), ao mesmo tempo que acelera a recuperação de sua 

economia. 

 

  

 
34 LIMA, 2005, p.6. 
35 MOURA, 1980, p.9. 
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3 - O DIREITO INTERNACIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NAS 
MISSÕES DE PAZ 

 

Neste capítulo serão apresentados o histórico e definições do direito 

internacional e do direito internacional humanitário (DIH) bem como a importância do 

respeito a essas leis na atuação das tropas e na solução de conflitos em uma missão 

de paz. É importante entender-se o direito internacional em sua evolução histórica 

para melhor compreender os princípios da Carta das Nações Unidas norteadores da 

atuação das missões de paz. 

As duas Grandes guerras mundiais deram início a uma preocupação das 

autoridades internacionais em solucionar os conflitos armados que há tempos 

massacravam os Estados beligerantes. Inicialmente buscava-se uma maneira de 

preservar as pessoas que se encontravam nessas áreas. O direito internacional, 

segundo Mazzuoli (2016), trouxe recursos globais de regulação do comportamento 

dos Estados em guerra. Um dos ramos chave a ser considerado é o direito 

Internacional humanitário, que cuida da preservação dos indivíduos em tempos de 

conflitos armados.  

 A evolução histórica do direito internacional humanitário com a busca da 

preservação da pessoa humana em tempos de guerra, fez nascer a Organização das 

Nações Unidas, que têm a ênfase de suas ações na proteção dos direitos humanos e 

se fez representar nas missões de paz internacionais. Segundo Palma (2008), as 

missões têm o objetivo de intervir em áreas de conflito atuando de maneira a 

promover, proteger e respeitar os direitos humanos e o direito internacional 

humanitário. Essa atitude preserva os indivíduos não participantes do conflito e tem 

como objetivo trazer a paz para os Estados em guerra.  

O Brasil iniciou sua jornada nas missões na década de quarenta. Será 

analisada neste capítulo, com base na definição e evolução do direito internacional 

(bem como suas ramificações referentes aos direitos humanos), a participação, 

influência e evolução do país e o respeito de suas ações ao direito internacional 

humanitário. 
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3.1- EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO INTERNACIONAL    

 

O direito internacional de acordo com Mazzouli (2016), é baseado em princípios 

jurídicos de patamar superior aos das Nações, sem deixar totalmente de lado a 

vontade das mesmas. Parte da prerrogativa de que os Estados devem cumprir, de 

boa-fé, o que foi acordado nos tratados que assinaram perante a comunidade 

internacional sem desviar de leis.  

Segundo Galliac (2009), as normas de direito internacional preveem ações a 

serem tomadas na medida exata do conflito, buscando meios de contê-lo em parceria 

com o Estado, sem se submeter à hierarquia estatal, estando livre para agir conforme 

o caso necessite de atuação respeitando as regras dos direitos humanos.36 

Acciolly (2009), define o direito internacional como sendo um  

 

[...] conjunto de princípios e normas, sejam positivados ou costumeiros, que 
representam direitos e deveres aplicáveis no âmbito internacional (perante a 
sociedade internacional).37  

 

 

Consiste em normas que governam as relações entre os Estados, compreende 

também normas relacionadas ao funcionamento de instituições ou organizações 

internacionais, a relação entre elas e a relação delas com o Estado e os indivíduos. 

Algumas de suas normas abrangem indivíduos e entidades que não pertencem ao 

Estado, de tal maneira que seus direitos ou obrigações dizem respeito à comunidade 

internacional dos Estados. Pode-se dizer que a sua finalidade é a de “salvaguardar o 

bem comum da sociedade internacional por meio da manutenção da harmonia e das 

boas relações entre todos os povos”38. 

O direito internacional surgiu na Idade Moderna após a Guerra dos Trinta Anos 

(1648), na assinatura do Tratado de Vestfália na Europa, quando foi reconhecido o 

conceito de soberania como "uma autoridade superior que não pode ser limitada por 

nenhum outro poder"39 em seus Estados Nações capazes de estabelecer e manter a 

ordem interna e se fazer representar no cenário internacional. Isso significou uma 

 
36 GALLIAC, 2009. 
37 ACCIOLY, 2009, p.239. 
38 MAZZUOLI, 2016, p. 163. 
39 MALUF, 2009, p.29. 
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renúncia à hierarquia baseada na religião, para o estabelecimento de uma hierarquia 

entre estes Estados. Esta nova concepção foi denominada de Estado Moderno.  

O direito internacional exige que o Estado participante reúna elementos 

mínimos para o reconhecimento de sua existência, são eles: Território bem definido 

(quando não existem controvérsias sobre a integralidade de um território), Povo 

(pessoas que são ligadas ao território pelo vínculo de sua nacionalidade, tradição e 

costumes) e Governo soberano (presença de um representante reconhecido pelo 

povo)40. 

Além disso existe um elemento cognitivo que é o reconhecimento de sua 

personalidade jurídica internacional pelos outros Estados ou pelas organizações 

internacionais (são pessoas ou grupos criados pelos próprios sujeitos de direito 

internacional), reconhecendo-os como pessoas internacionais, com capacidade de ter 

direitos e assumir obrigações na ordem internacional, como a ONU por exemplo.41 

 

O quadro abaixo demonstra a evolução histórica do direito internacional: 

 

ANO EVENTOS 

178942 Em decorrência da Revolução Francesa foi elaborada a Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão, trazendo uma serie de direitos que tutelam os 
interesses fundamentais do ser humano, como a existência de um Estado laico 
e a liberdade de expressão. Pode-se citar mais uma contribuição deste tratado 
que trouxe o Princípio da Reserva Legal que afirmava que toda conduta do ser 
humano deve ser pautada na prévia determinação legal, como uma garantia 
individual, para permitir a restrição ou determinar a conduta das pessoas. 
 

191943 Após Primeira Guerra mundial foi assinado o Tratado de Versalhes onde chefes 
de governo da Grã-Bretanha e da França, manifestaram a intenção de punir 
aqueles que praticaram atos ofensivos às leis da humanidade e às normas de 
conduta civilizada durante a guerra. 
A Alemanha foi obrigada a ressarcir todos os Estados vencedores da guerra. 
 

194544 Término da Segunda Guerra Mundial (mais de 55 milhões de mortos) surgiram 
inúmeros tribunais internacionais, como de ad hoc criado para julgar 
determinado fato jurídico, desaparecendo após o julgamento. Abre-se um 
importante precedente de julgamento de delitos em conflitos considerados de 
caráter interno que ainda não eram enquadrados na legislação internacional. 
 

 
40 MAZZUOLI, 2016. 
41 BREGALDA, 2009. 
42 MAZZUOLI, 2016. 
43 LEWANDOWISKI, 2002, p.9. 
44 MAZZUOLI, 2016. 
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196945 Criação da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, os tratados 
podem ser celebrados por Estados e organizações internacionais 
intergovernamentais e a santa Sé (Vaticano). 
 

199846 Criação do Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma (1998, mas só 
iniciou seus trabalhos em 2002) que traz uma Corte Penal de caráter 
permanente. A Corte sediada em Haia (Holanda) terá competência para julgar 
crimes contra a humanidade e crimes de guerra, genocídio e agressão. 

 

 

A partir da criação do Tribunal Penal Internacional (TPI), houve pela primeira 

vez um consenso internacional permanente para julgamento de políticos, chefes 

militares e pessoas comuns. Segundo Lewandowiski (2002), estão sujeitos à 

jurisdição do Tribunal, os Estados-partes e os respectivos nacionais e todos aqueles 

que se encontram em seu território ou em navios aviões que estejam sob sua 

bandeira.47 

Os crimes de guerra sujeitos à punição do Tribunal Penal Internacional foram 

subdivididos em48: Crime de genocídio (qualquer ato praticado com intenção de 

destruir total ou parcialmente grupo nacional, étnico, racial ou religioso); Crimes contra 

humanidade (qualquer ato praticado como parte de um ataque generalizado ou 

sistemático contra uma população civil e com conhecimento de tal ataque); Crimes de 

guerra (praticados em conflitos armados de índole internacional ou não, abrangendo 

violações graves da Convenção de Genebra de 1949 e demais leis e costumes 

aplicados aos conflitos armados) e Crime de agressão (ainda não definido, porém 

deverá amoldar-se à Carta das Nações Unidas). Os Estados são submetidos às 

punições em caso de violação de direito internacional e serão julgados 

independentemente de posição hierárquica pelo TPI. 

De uma forma geral o direito internacional era pautado em uma cultura de 

impunidade. Após a instituição do Tribunal Penal Internacional, criou-se uma cultura 

de responsabilidade efetivando os direitos humanos no âmbito internacional e tem 

zelado sempre pela preservação da paz e reunido esforços no sentido de proteger os 

direitos humanos em conflitos internacionais. 

Outro ramo do direito internacional é o direito internacional humanitário. Trata-

se das normas que, em tempos de guerra, protegem os civis que não fazem parte do 

 
45 MAZZUOLI, 2016. 
46 Ibid. 
47 LEWANDOWISKI, 2002. 
48 MAZZUOLI, 2016. 
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conflito. O direito internacional humanitário procura limitar e minimizar o sofrimento 

humano inerente aos confrontos armados como veremos a seguir. 

 

 

3.1.1- Direito Internacional Humanitário (DIH) 
 

O direito internacional humanitário é um dos ramos mais antigos do direito 

internacional, ele visa limitar o uso da violência nos conflitos armados, protegendo 

quem não participa e quem não mais participa do conflito (militares feridos e 

prisioneiros de guerra por exemplo)49 e restringe meios e métodos de combate, sendo 

concebido para tempos de guerra. A princípio acreditava-se impossível que alguma 

lei pudesse reger uma guerra, mas tendo como premissa que os Estados conseguem 

regulamentar a violência interna, acredita-se que os conflitos armados também podem 

sofrer essa influência. 

O direito internacional humanitário é o conjunto de normas internacionais, que 

restringem por razões humanitárias o direito das partes em um conflito armado, interno 

ou internacional, protegendo as pessoas e bens afetados por ele, é o “ramo do direito 

que cobre a proteção das vítimas de conflito armado e estabelece normas 

internacionais para a conduta em hostilidades”50 

 

Quadro da Evolução Histórica do DIH51 

ANO EVENTOS 

185952 A sangrenta batalha de Solferino entre franceses e austríacos, teve o 
testemunho de um suíço, Henry Dunant. Este escreveu um livro intitulado de 
Lembrança de Solferino, no qual descreve os horrores que presenciou nos 
campos de batalha, assim como os meios necessários para que mais vidas 
fossem preservadas através de melhor assistência aos feridos de guerra. O livro 
foi enviado a chefes de Estados e teve uma repercussão tamanha que incorreu 
na formação de um Comitê Internacional de Socorros aos Feridos, integrado 
pelo próprio Dunant. Mais tarde o Comitê se tornou o órgão fundador da Cruz 
Vermelha e das Convenções de Genebra. 
 

1864 Aprovada a primeira Convenção de Genebra para apoio às vítimas de guerra. 
 

 
49 PALMA, 2008. 
50 ROVER, 2009, p.68. 
51 Quadro referenciado segundo Pletsch, 2009. 
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1929 Uma nova Convenção de Genebra foi assinada para a proteção dos prisioneiros 
de guerra 

1948 Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, com mais de 55 
milhões de mortos, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
resultante de uma série de decisões tomadas nos anos de 1947 e 1948 a partir 
da primeira sessão regular da mencionada Comissão de Direitos Humanos. 
 

194953 Foram assinadas as quatro Convenções de Genebra que se referem 
aos conflitos armados e entraram em vigor com a ratificação de quase a 
totalidade dos Estados que compõem a comunidade internacional (185 
Estados). Essas Convenções versam sobre: 
“1) proteção dos feridos e enfermos na guerra terrestre; 
2) enfermos e náufragos na guerra naval; 
3) tratamento devido aos prisioneiros de guerra e, finalmente, 
4) proteção dos civis em tempo de guerra”. 

 

 

 

Com as Convenções de Genebra foram adotados dois protocolos adicionais 

que as complementam: o Protocolo I, relativo aos conflitos internacionais e o Protocolo 

II referentes aos internos que fujam do quadro considerado normal de um conflito 

interno. 

O conjunto das quatro Convenções de Genebra e seus Protocolos adicionais 

deram origem ao Direito de Genebra que “é responsável pela codificação das normas 

de proteção da pessoa humana em caso de conflito armado.”54 Elaborado com 

objetivo de proteção às vítimas de conflitos armados como civis e militares que já se 

encontram fora de combate, foi criado para regulamentar a relação dos Estados e 

seus indivíduos de forma que os últimos recebem proteção no caso de os Estados 

usarem a força como forma de resolução de controvérsias. 

 

 

3.1.2- Direitos Humanos 
 

Os inúmeros conflitos internacionais e os massacres e torturas cometidas com 

os indivíduos, principalmente nas duas grandes guerras mundiais, fizeram com que a 

pessoa humana fosse cruelmente desvalorizada, tratada como “coisa” supérflua. 

Diante deste quadro tornou-se necessária uma reconstrução do valor e da dignidade 

dos indivíduos como fonte de direito. 

 
53 PLETSCH, 2009, p.52. 
54 MAZZUOLI, 2016. 
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Os direitos humanos resguardam os valores mais preciosos dos indivíduos, 

visando proteger a igualdade, a liberdade, a fraternidade e a dignidade ou melhor os 

direitos fundamentais do homem.55 Se fundamentam na “necessidade de limitação e 

controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas e 

consagração dos princípios básicos da igualdade da legalidade como regentes do 

Estado moderno e contemporâneo”56. Tosi (2009), afirma que o ser humano tanto é 

sujeito do direito interno quanto do direito internacional, obtendo personalidade e 

capacidade jurídicas próprias em ambos. 

Os direitos humanos são previsões fundamentais a todas as Constituições no 

sentido de respeitar a dignidade humana” garantir a limitação de poder e visar ao pleno 

desenvolvimento da personalidade humana.”57 Franco (1958, p.188), afirma que “não 

se pode separar o reconhecimento dos direitos individuais da verdadeira 

democracia”,58 o respeito aos direitos humanos é o pilar da construção de uma Nação 

democrática. 

O direito internacional humanitário e os direitos humanos, embora possuam 

terminologias muito parecidas, são dois ramos diferentes do direito internacional. Os 

direitos humanos foram a forma primária de se proteger a pessoa humana, têm sua 

garantia plena em tempos de paz para regulamentar a relação do Estado com o 

indivíduo. Já o direito internacional humanitário é elaborado para tempos de conflitos 

armados, quando há uma ruptura da ordem jurídica internacional, para regular a 

relação do Estado com o indivíduo da parte adversa, protegendo o ferido, o civil, o 

prisioneiro de guerra que normalmente é o nacional do Estado adversário. 

Existem três correntes que representam as relações entre o direito 

internacional humanitário e os direitos humanos59: 

Teoria Integracionista - O direito internacional humanitário é considerado uma 

subdivisão dos direitos humanos. Ambos são um grande ramo do direito internacional 

formulados para proteger e defender as pessoas nas suas relações com os Estados 

natais ou adversos, sendo um voltado para os conflitos armados e outro para tempos 

de paz. 

 
55 TOSI, 2009. 
56 MORAES, 2011, p.1. 
57 Ibid.  p.3. 
 

 
59 BILL, 2012. 
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Teoria Separatista - Afirma que os dois são distintos, podendo a junção destes ser 

prejudicial à proteção dos indivíduos por possuírem naturezas incompatíveis. 

Atualmente esta teoria caiu em desuso. 

Teoria Complementarista - Reitera que ambos têm um desenvolvimento histórico 

diferente, cada ramo tem suas fontes, “enquanto o DIH regulamenta as relações entre 

o Estado e os indivíduos do Estado inimigo, os direitos humanos se voltam para a 

relação entre o Estado e seus próprios súditos.”60.  

A teoria Integracionista destaca melhor a atuação do direito internacional em 

tempos de guerra por utilizar tanto a legislação de direitos humanos do Estado da 

missão, como o direito internacional humanitário concebido para conflitos 

internacionais. Portanto mais adequado para o conteúdo tratado no presente trabalho. 

Em tempos de conflitos armados, os indivíduos podem ser obrigados a se privar 

de alguns elementos dos direitos humanos (a liberdade de reunião e de associação, 

certos direitos econômicos, sociais ou culturais, direito de ir e vir entre outros), porém 

ainda estarão resguardados pelo DIH, que é concebido para tempos de beligerância. 

Sendo assim os dois se tornam complementares. 

Apesar de terem diferentes opiniões sobre a relação entre os direitos humanos 

e o DIH, todas convergem para o mesmo objetivo que é a preservação dos indivíduos 

seja em tempos de guerra ou de paz. 

Um órgão de importante influência internacional e grande defensora dos 

direitos humanos e humanitários é a Organização das Nações Unidas responsável 

por instituir os tratados de preservação da pessoa humana em tempos de guerra e 

paz. 

 

 

3.2- A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

A soma dos esforços internacionais dos Estados em busca da segurança e da 

paz de um mundo que ainda testemunhava os horrores da Segunda Grande Guerra, 

deu origem à Organização das Nações Unidas (ONU). 

 
60 SOUSA,2008, p. 104. 
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A ONU é uma organização internacional de caráter permanente e 

intergovernamental formada por países que se reuniram voluntariamente para 

trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais com o propósito de estimular 

soluções pacíficas de conflitos, proporcionar meios eficazes de segurança coletiva 

mundial, desenvolver relações amistosas entre as nações, promover o progresso 

social e dos direitos humanos, promover o respeito ao direito internacional e direito 

internacional humanitário e ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos 

para a consecução de objetivos comuns.61 

A Organização das Nações Unidas foi precedida por documentos que 

culminaram em sua elaboração, podendo ser citados62: 

A Declaração dos Aliados de 1941 onde Canadá, União Sul Africana, Nova 

Zelândia, Austrália e Grã Bretanha firmaram ser necessária a cooperação voluntária 

de todos os povos livres trabalhando em conjunto para que a paz fosse duradoura; a 

Carta do Atlântico, também de 1941, em que o Presidente americano e o primeiro 

ministro britânico manifestaram principalmente, a necessidade do desarmamento, da 

colaboração entre as nações no âmbito econômico e da renúncia ao uso da força. A 

Declaração das Nações Unidas de 1942 no qual os aliados comprometeram-se em 

reunir esforços, para cumprirem seus trinta artigos que promovem a preservação dos 

direitos humanos; a Declaração de Moscou de 1943, que faz referência ao propósito 

de criação de uma nova organização internacional para manter a paz e a segurança 

global, baseada na igualdade entre os Estados. 

Finalmente em abril a 26 de junho de 1945, foi elaborada a Carta das Nações 

Unidas pelos representantes de 50 países presentes à Conferência sobre 

Organização Internacional, instituindo a existência da Organização das Nações 

Unidas. Entretanto a ONU, foi reconhecida oficialmente em 24 de outubro de 1945, 

após a ratificação da Carta por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex 

União Soviética.63 

Compõem a ONU: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho 

Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o 

Secretariado. Cabe à Assembleia Geral, o principal órgão deliberativo da ONU, 

discutir assuntos relacionados à Carta das Nações Unidas, onde os Estados-Membros 

 
61 ONU, Site Oficial, 2016. 
62 BREGALDA, 2009. 
63Carta Das Nações Unidas E Estatuto Da Corte Internacional De Justiça. 
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da Organização (193 países) se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida 

de todos os habitantes do planeta. Todos os países membros têm direito a um voto, 

ou seja, existe total igualdade entre todos seus membros. 

O Conselho de Segurança da ONU (CSNU) é o único órgão que tem poder 

decisório, todos os demais têm a obrigação de cumprir e aceitar suas decisões. “É 

formado por 15 membros: cinco permanentes, que possuem o direito a veto – Estados 

Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China (os P5) – e dez membros não-

permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por dois anos.”64 

O Conselho de Segurança é o órgão responsável pela aprovação dos acordos 

das operações das Nações Unidas com a precípua competência sobre as missões de 

paz;  

 
Se as operações de manutenção da paz representam a evolução dos acordos 
políticos alcançados para que as Nações Unidas pudessem atuar na 
manutenção da paz e segurança internacionais, o Conselho de Segurança 
representa o locus privilegiado para a celebração dos acordos.65 
 
 
 

Os membros permanentes do CSNU possuem maior influência nas decisões 

do Conselho, “procuram controlar a inclusão de temas na agenda e fazem grandes  

esforços políticos quando o tema é de seu interesse direto”66 nas reuniões oficiais do 

Conselho. As reuniões oficiais são distribuídas como: debates abertos, 

apresentações, debates privados, apresentações e reuniões com os países 

contribuintes de tropas. Outro fator de grande relevância em relação aos P5 é que 

esses podem, além das reuniões oficiais, lançar mão de consultas informais fora do 

CSNU, que segundo Uziel (2010), funciona como um meio de manter afastadas a 

influência da opinião pública e a pressão dos demais Estados participantes na decisão 

sobre o tema de interesse.  

 

Today it is easier for diplomats. The debates take place behind closed doors 
in a side room and it is here that the deals are concluded that make up UN 
policy. The ambassadors only go into public session to vote resolutions and 
to make set speeches. All the important work is done behind closed door.67 

 
64 BREGALDA, 2009, p. 15. 
65 UZIEL, 2010, p.113. 
66 Ibid., p.116. 
67 Tradução Nossa: Hoje é mais fácil para os diplomatas. Os debates acontecem a portas fechadas em uma sala ao lado e é 
aqui que os negócios são concluídos que compõem a política da ONU. Os embaixadores só entram em sessão pública para 
votar resoluções e fazer discursos definidos. Todo o trabalho importante é feito por trás da porta fechada. (Melven 2001 apud 
Uziel, 2010, p.117). 
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Essas consultas informais realizadas pelos P5 estimulam ainda mais a ânsia dos 

países como o Brasil em conseguirem um assento permanente no CSNU afim 

exigirem mais transparência nos trâmites decisórios e terem assuntos de seus 

interesses também abordados e aprovados pelo órgão. Outra característica marcante 

foi a tentativa de fazer que “o Conselho não se limitasse a chancelar decisões tomadas 

em outros foros, mas fosse ativo na solução de conflitos.”68  

O Conselho Econômico e Social coordena o trabalho econômico e social da 

ONU, das Agências Especializadas e das demais instituições integrantes do Sistema 

das Nações Unidas. O Conselho de Tutela é responsável pela supervisão da 

administração dos territórios sob regime de tutela internacional, promovendo o 

progresso dos habitantes dos territórios e dando condições para a progressiva 

independência e estabelecimento de um governo próprio. 

A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário da ONU, 

destinada a dissolver litígios entre os Estados unicamente, servindo como um órgão 

consultivo a respeito dessas questões. 

O Secretariado é o símbolo dos ideais da ONU, desempenha funções políticas 

servindo como porta-voz e mediador na solução pacífica de conflitos, administra 

programas e políticas elaboradas por outros órgãos, além de coordenar as forças de 

paz, organizar conferências internacionais, traduzir todos os documentos oficiais da 

ONU nas seis línguas oficiais, entre outros. 

 

 

3.2.1- Carta das Nações Unidas69  
 

A Carta das Nações Unidas evidencia que as obrigações das Nações Unidas 

prevalecem sobre os demais tratados, e os Estados membros estão sujeitos ao 

cumprimento de seus artigos se comprometendo a preservar as futuras gerações das 

atrocidades da guerra e reafirmar os direitos fundamentais do homem estabelecendo 

justiça e respeito às diversidades 

 

 
68 UZIEL, 2010, p.159. 
69 Carta das Nações Unidas. 



42 
 

E PARA TAIS FINS, praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, 
como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança 
internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos 
métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, 
a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso 
econômico e social de todos os povos. 
RESOLVEMOS CONJUGAR NOSSOS ESFORÇOS PARA A 
CONSECUÇÃO DESSES OBJETIVOS.70  

 

 

O conteúdo deste documento e a ratificação por um número expressivo de 

Estados denota uma evolução significativa no ramo dos direitos humanos e do direito 

internacional humanitário, enfatizando a importância da preservação da pessoa 

humana e da paz em âmbito global. 

O Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, versa sobre “ação relativa a 

ameaças à paz, ruptura da paz e atos de agressão”71, assim como as controvérsias 

do uso da força nas missões de paz mesmo sem o consentimento das partes em 

conflito. 

 

Artigo 39 O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer 
ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, e fará recomendações ou 
decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os Artigos 41 e 
42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais.72 
 

 

As recomendações do Conselho de Segurança preconizam o estabelecimento 

da paz sem uso da força, “todos os Membros deverão evitar em suas relações 

internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial”73 a fim de 

abster-se que tais atos firam de alguma forma os direitos humanos e o DIH. 

 

Artigo 41 O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem 
envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar 
efetivas suas decisões e poderá convidar os Membros das Nações Unidas a 
aplicarem tais medidas. 

 

 

 
70 Ibid., p. 3 e 4 
71 Ibid.  (p. 25) 
72 Carta das Nações Unidas, 39 a 51 
73 Carta das Nações Unidas, p. 25 
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O paradigma do uso da força nas operações de paz entra em questão quando 

as medidas previstas pelo Conselho de Segurança não obtêm sucesso. No caso de 

ataques sofridos pelas tropas de paz, estas podem lançar mão do uso da força como 

medida de legítima defesa. 

 

Artigo 51 Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima 
defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um 
Membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado 
as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança 
internacionais.74 

 

 

Apesar de haver o dilema do emprego da força em situações de conflitos 

armados, a Carta prima pela preservação do ser humano, pautando sua essência na 

proteção dos direitos humanos, sejam os indivíduos das tropas de paz ou dos Estados 

adversos. Segundo o Core Pre-deployment Training Materials da ONU “uma operação 

de manutenção da paz das Nações Unidas só deve usar a força como último recurso, 

quando todos os outros métodos de persuasão falharam”75. Portanto, o uso da força, 

se for necessário, será usado apenas como último recurso para o reestabelecimento 

da paz. 

A Carta das Nações Unidas se compromete a promover o respeito universal 

dos direitos humanos, sem discriminação. Todos os indivíduos dos Estados membros 

da ONU têm a obrigação de respeitar, promover e proteger os direitos humanos. O 

Governo de acolhimento das intervenções (missões de paz) feitas pela ONU, também 

têm a obrigação de abster-se de cometer ou incentivar quaisquer atos que venham a 

ferir os direitos humanos.76 

Na constituição da República Brasileira artigo 4, inciso II, encontramos o 

respeito aos direitos humanos e ao DIH77 como um dos princípios que regem as 

relações internacionais além dos demais exigidos para atuar na comunidade 

internacional: 

 
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: 

 
74 Ibid  
75 “a United Nations peacekeeping operation should only use force as a measure of last resort, when all other methods of 
persuasion have failed”. Core Pre-deployment Training Materials, 2004, p.53. (Tradução Nossa) 
76 Core Pre-deployment Training Materials, 2004 
77 Nota: O DIH será considerado quando houver relação entre Estados. 
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[...] 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III- autodeterminação dos povos; 

[...] 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

[...] 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração. 78 

 
 

Fazendo uma analogia com o capítulo XX, artigo 55 da Carta das nações 

Unidas, encontramos princípios necessários às relações pacíficas com a finalidade de 

criar estabilidade e bem estar entre as nações são eles:  

 

[...] 

c. O respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

Art. 56 Para a realização dos objetivos enumerados no art.55, todos os 
membros da Organização se comprometem a agir em cooperação com esta, 
em conjunto ou separadamente. 

 

 

Pode-se observar a semelhança com os princípios na CFRB com os princípios 

citado no artigo 55 da Carta das Nações Unidas que tange principalmente ao respeito 

universal do direito do homem, na questão da não discriminação de raças e na 

questão da integração e cooperação entre os povos. Esse fator facilita o entendimento 

brasileiro no que diz respeito ao cumprimento das leis impostas na atuação nas 

missões regidas pela ONU. 

O respeito às leis de DIH e de direitos humanos, além de representar um 

relevante pilar das relações internacionais, se apresenta significativamente do mesmo 

modo na Carta das Nações Unidas. Segundo Mros (2011), o engajamento do país nas 

 
78 Constituição da República Federativa Brasileira. 
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operações de paz da ONU é uma forma de o Brasil cumprir os princípios de sua 

Constituição Federal no exercício da sua política externa contribuindo para a 

integração com a comunidade internacional. 
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4– AS MISSÕES DE PAZ  DA ONU 
 

As missões de paz da ONU são hoje o principal instrumento de intervenção em 

crises e conflitos internacionais do Conselho de Segurança. Essas operações vão 

muito além de promover uma imagem positiva de ajuda do Estado participante à 

outras Nações, são uma forma mais eficiente de afirmar que houve uma mudança 

significativa no processo democrático interno do país engajado na missão. Sotomayor 

(2014), afirma que o engajamento em operações de paz da ONU mostra à 

comunidade internacional que houve uma mudança irreversível no processo de 

democratização do país, pois a reorientação da política externa de um Estado apressa 

o desapego de práticas autoritárias, memórias e obsessões do passado e reforça a 

legitimidade interna da transição democrática.  

 

[...] o Estado está construindo uma nova identidade que permite o acesso 
futuro a outras organizações internacionais ou comunidades de segurança 
nas quais as práticas democráticas são a norma. Além disso, uma nova 
identidade política doméstica ajudará a impulsionar um passado autoritário 
na história.79 

 

 

Ao assumir o compromisso em participar de missões de paz da ONU o país 

compromete-se a cumprir as obrigações exigidas no mandato da missão. A 

manutenção da paz, funciona como ferramenta externa e interna para a sinalização 

política. Interna pela estimulação da democracia e externa por demonstrar à 

comunidade internacional a capacidade de assumir compromissos confiáveis, o que 

é fundamental para o processo de formulação de políticas externas. O bom 

desempenho na execução das missões de paz da ONU é requisito primordial para 

estabelecer a credibilidade internacional do país. 

As missões de paz são responsáveis pela manutenção da paz e segurança que 

compõe os pilares principais da ONU, portanto para serem bem desempenhadas 

devem ser conduzidas de maneira a impulsionar o desenvolvimento e garantir o 

respeito aos direitos humanos pelas tropas engajadas. 

 

 
79 SOTOMAYOR, 2016, p.30. (Tradução Nossa). 
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Peacekeeping must be conducted in full respect for the principles, norms, and 
spirit of the international human rights conventions and other instruments 
relevant to the conduct of military, police, and civilian personnel.80 
 

 
 

É importante que essas operações e seus membros estejam comprometidos em 

respeitar os princípios e normas do direito internacional humanitário se quiserem 

manter um nível aceitável de credibilidade perante as demais nações. 

Segundo Hamann (2016), a maioria dos conflitos internos ou internacionais tem 

sua origem quando há violação dos direitos humanos, seja por abusos cometidos por 

grupos rebeldes (agentes não estatais), pelo próprio Estado ou ainda por ataques ou 

abusos sofridos por algum Estado ou nacional adverso. Os conflitos armados 

internacionais existirão “sempre que houver recurso à força armada entre dois ou mais 

Estados”81 e os conflitos armados internos “são confrontos armados prolongados que 

ocorrem entre forças armadas governamentais e forças de um ou mais grupos 

armados, que surjam no território de um Estado.” 82 O papel dos Estados engajados 

nessas operações é justamente frear esses conflitos embasados nos princípios 

trazidos pela Carta da ONU (pautados no direito internacional), procurando soluções 

pacíficas e apoiando o desenvolvimento do país receptor da missão.  

Como as operações que utilizavam a imposição da paz pelo uso da 

força (inspirado pelo sistema de segurança coletiva quando fundou-se a ONU) não se 

mostravam funcionais para a resolução dos conflitos, o Conselho de Segurança a 

partir da Segunda Guerra Mundial, resolveu utilizar  formas de intervenção em 

conflitos armados que buscassem o apaziguamento com o consentimento do Estado 

que receberá as missões de paz, de forma a não ferir a soberania do mesmo. “Os 

princípios da imparcialidade, do consentimento das partes e da não-violência são 

imprescindíveis para a sua legitimação e para o seu bom funcionamento”83. Em casos 

mais extremos de beligerância, o uso da força pelas tropas da ONU pode fazer-se 

necessária (Missões sob o Capítulo VII da CNU), apesar disso, a ação não deve 

favorecer ou prejudicar nenhuma das partes envolvidas no conflito, estando sempre 

limitado à autodefesa. Atualmente a ONU passou a adotar as chamadas missões 

 
80A manutenção da paz deve ser conduzida no pleno respeito pelos princípios, normas e espírito das convenções 
internacionais de direitos humanos e outros instrumentos relevantes para a conduta de pessoal militar, policial e civil. 
Secretary General’s, 2006, p.154. (Tradução Nossa).  
81 Comitê internacional da Cruz Vermelha, 2008, p.6. 
82 Ibid. 
83 PUJOL, 2014, p.6. 
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multilaterais que atuam em diversas áreas para solucionar conflitos e ajudar ou 

estimular o desenvolvimento do Estado receptor da missão.  

 

A manutenção da paz[...] oferece a esses Estados a possibilidade de 
melhorar a clareza de seu envio de sinais políticos internos e externos, 
aumentando sua capacidade de reforma militar interna e aumentando seus 
orçamentos de defesa em tempos de contração, todos necessários para ter 
os militares aquiescentes à liderança e controle democrático civil.84 

 

 

A participação do país em missões de paz, contribui para elevá-lo a um patamar 

diferenciado, na visão da comunidade internacional, quanto melhor for o seu 

desempenho. 

 

 

4.1- AS MISSÕES DE PAZ BRASILEIRAS 

 

O início das operações de paz do Brasil se deu no final da década de 1940 e 

“se confunde com as próprias origens das missões de paz da ONU”85. No período da 

Guerra Fria (1967 /1989), houve o congelamento do Conselho de Segurança devido 

à disparidade de opiniões de Estados Unidos e Rússia. Além disso o Brasil passava 

pelo período de Regime Militar até 1985. Esses fatos fizeram com que as operações 

de paz do Brasil estacionassem devido à dificuldade do Conselho em autorizar novas 

missões e do país incluir-se no processo devido à necessidade de passar por um 

processo de redemocratização interna e retomar suas atividades na comunidade 

internacional. A partir dos anos 90 o Conselho de Segurança voltou a operar, e o Brasil 

retomou as missões de paz com mais dinamismo o que agilizou ainda mais o processo 

de transição do regime para a democracia, segundo Sotomayor (2014), a participação 

em missões de paz é uma forma de reconhecimento da democracia de um país, é 

uma maneira de mostrar à comunidade internacional que o país tem uma democracia 

consolidada. 

 
84 SOTOMAYOR, 2014, p.37. 
85 HAMANN, 2016, p.3. 
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Conforme progrediu a democratização do país, aumentou a participação do 

Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) na organização internacional, 

Sotomayor (2014), afirma: 

 

A democratização tem desempenhado um papel importante na formulação 
da política multilateral do Brasil e dos imperativos de política externa e 
interna, em que a percepção da necessidade de enviar sinais internacional e 
a reforma interna foram os fatores-chave, motivando em grande parte seu 
retorno aos assuntos de manutenção da paz.86 

 

 

No período pós-Guerra Fria, o Brasil participou de mais de 20 operações de 

paz. O real interesse brasileiro era acelerar sua reforma interna e mostrar à 

comunidade internacional atitudes relacionadas a seus valores tradicionais, como a 

postura mais voltada para o suporte e desenvolvimento das nações mesmo em 

operações sob o capítulo VII da Carta das Nações Unidas (Uso da força), buscando 

maior representatividade no CSNU. 

 
As preocupações brasileiras com relação à agenda da reforma concentram-
se em torno de três grandes eixos que, de resto, refletem posturas 
tradicionais brasileiras: o reforço dos princípios multilaterais, em particular 
nos casos de autorização do uso dos instrumentos coercitivos, previstos no 
capítulo VII da Carta das Nações Unidas; soluções inovadoras que possam 
restabelecer a fronteira conceitual e operacional entre os mecanismos de 
manutenção da paz [...]; e reforma da estrutura decisória do Conselho de 
modo a dotá-lo de representatividade e legitimidade na nova ordem pós-
Guerra Fria.87 

 

 

Com essa vivência o país adotou o conceito de missões multilaterais que 

incorporava às missões, não só militares, mas também policiais e civis.88 Na visão 

brasileira, as missões multilaterais dão ao país a oportunidade de mostrar à 

comunidade internacional sua capacidade diplomática da solução de conflitos e de 

ajudar no desenvolvimento das Nações assistidas. De acordo com Sardenberg (2000), 

as Nações Unidas não deveriam ater-se apenas às questões de paz e de segurança, 

mas ampliar seus horizontes de modo a incluir o bem estar e o progresso da 

 
86 SOTOMAYOR, 2016, p.48. (Tradução Nossa). 
87AMORIM, 1999; HERZ, 1999; SARDENBERG, 2000. 
88 PUJOL, 2014 
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comunidade das nações.89 A atitude do Brasil permitiu que as operações da ONU 

atuassem com maior abrangência no Estado acolhedor da missão, por exemplo, no 

auxílio da distribuição e transporte de remédios e suprimentos em geral para a 

população.  

 

A ênfase no multilateralismo espelha a própria identidade internacional do 
país, que vê na mediação entre os fortes e fracos sua principal contribuição 
para a estabilidade internacional e o reconhecimento de sua projeção 
internacional não pelo recurso à força, mas pela diplomacia parlamentar.90  

 

 

O comportamento do Brasil em relação às missões de paz se baseia na solução 

pacífica de conflitos, marcada por posições que se abstêm do uso da força. Sotomayor 

(2014), afirma que principalmente na fase inicial da participação em missões de paz, 

o Brasil “relutou em apoiar as operações de imposição da paz e se opôs 

veementemente ao estabelecimento de uma força que, embora projetada para a 

manutenção da paz, poderia ser arrastada para a imposição da paz”91, particularmente 

em casos emergenciais complexos que exigem medidas mais severas. 

O Brasil evita envolver-se em missões sob o Capítulo VII da Carta das Nações 

Unidas e defende o uso da força como último recurso, mesmo em casos de grave 

violação dos direitos humanos pelo Estado receptor das operações de paz, como nos 

casos de Kosovo (1998/1999), Darfur (2004/2005) e Líbia (2011). Segundo Lima 

(2005), o Brasil apoia-se no princípio da não-intervenção e da diplomacia preventiva 

na atuação em missões de paz92 preconizando a utilização de recursos diplomáticos 

para solução pacífica de controvérsias nas relações internacionais prevista em sua 

Constituição Federal. 

Sotomayor (2014), afirma que a política externa brasileira sustenta-se em três 

pilares básicos em relação a missões de paz: a defesa da norma da solução pacífica 

das controvérsias e do princípio da não-intervenção, priorizando as questões de 

segurança;  a necessidade de se impor regimes de sanções e da regulação das 

mesmas de forma a regular a noção de “diplomacia preventiva” e medidas de 

cooperação internacional para o desenvolvimento (incluindo as ações mediadoras 

 
89 (Sardenberg, 2000 apud Sotomayor, 2016). 
90 LAFER, 2001, p.15 e 16. 
91 SOTOMAYOR, 2014, p.51. (Tradução Nossa) 
92 (Lima, 2005 apud Sotomayor, 2014). 
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usuais, não coercitivas); e a reforma da estrutura decisória do Conselho estar referida 

à tese da democratização do processo decisório. Essa última importante para a 

comunidade internacional para equilibrar o poder decisório dos membros 

permanentes que são os únicos a possuírem poder de veto e demais influências nas 

decisões do CSNU, inclusive de caráter informal. 

 
O Brasil continuou a pautar-se pelos princípios tradicionais de sua atuação 
no órgão, sobretudo o fortalecimento do multilateralismo como meio 
privilegiado de solução de controvérsias. A conjuntura específica indicou 
igualmente a necessidade de militar em favor de maior transparência do 
Conselho e de uma agenda menos sobrecarregada por itens temáticos, que 
desviam o CSNU de sua tarefa principal.93 

 

 

Segundo Uziel (2010), o Brasil busca enfatizar a necessidade de maior 

transparência nos trabalhos e no processo decisório do órgão por perceber a 

inevitável opacidade nas decisões do CSNU. As questões abordadas e decididas são 

em sua grande maioria em benefício dos P5. Além disso, “no mesmo sentido, o Brasil 

insiste em limitar o casuísmo das decisões e de manter o respeito ao direito 

Internacional.”94 A busca pelo equilíbrio do poder decisório no Conselho reforça o 

interesse do Brasil em buscar um assento permanente no Conselho de Segurança da 

ONU. 

A postura diplomática e multilateral brasileira nas missões de paz da ONU, 

legitima a preservação da soberania dos Estados beligerantes, previne e garante a 

resolução pacífica dos conflitos, ao mesmo tempo que justifica a tentativa do Brasil 

em frear eventuais abusos de força cometidos pelos membros responsáveis pelas 

decisões do Conselho de Segurança da ONU.  

Em seus discursos diplomáticos passou a incluir responsabilidade dos 

mantenedores da paz (das missões da ONU) de assegurar a proteção de civis nas 

missões e a ser mais explícito em questões sobre legalidade e prestação de contas 

sobre o andamento das missões (relatórios são obrigatoriamente exigidos durante o 

andamento da missão). 

 
93 UZIEL, 2010, p. 162.  
94 UZIEL 2010, p. 161. 
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O Brasil lançou ainda a expressão “responsabilidade de proteger”, onde os 

esforços devem se concentrar na prevenção, de modo a evitar que os conflitos se 

desenvolvam preservando os direitos das populações ameaçadas e maximizando as 

chances do sucesso da operação95; seus princípios e valores traduzem os preceitos 

do direito internacional dos conflitos armados e do direito internacional humanitário, 

que integram as missões de paz96. 

A iniciativa mostrou o amadurecimento do Brasil na diplomacia em solucionar 

conflitos respeitando o direito internacional e ratificou que as ferramentas do Capítulo 

VII devem ser usadas somente como último recurso, em legítima defesa e com alto 

grau de especificidade e monitoramento do Conselho de Segurança da ONU.  

Diplomacia brasileira e o respeito ao DIH no exercício das missões de paz da 

ONU transmite uma imagem positiva do país na comunidade internacional. De acordo 

com Morgenthau (2003), a conquista de poder vai além do poder militar, está na 

habilidade de conquistar as mentes dos homens. Isso se dá quando a nação é capaz 

de desempenhar atitudes que possam representar uma postura que traga admiração 

e credibilidade, é uma forma de conquista de prestígio.  

 

O prestígio tornou-se uma arma política particularmente importante em um 
período em que a luta pelo poder é travada não somente mediante o recurso 
aos métodos tradicionais de pressão política e força militar, mas também, em 
larga medida, como um combate pela conquista das mentes dos homens. 97 

 

 

As missões de paz brasileiras se deram no sentido de o país mostrar suas 

potencialidades para a comunidade internacional. O meio para isso foi o alinhamento 

de sua cultura diplomática pautada na constituição federal com sua atuação nas 

missões de paz. O respeito à soberania dos Estados, o multilateralismo e o respeito 

aos princípios do direito internacional (base da Carta das Nações Unidas) 

proporcionaram ao país um maior prestígio em sua política externa e no Conselho de 

Segurança da ONU.  

 

 
95 DIAS, 2011.  
96 HAMANN, 2016. 
97 MORGENTHAU, 2003, p.164. 
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 O estágio de preparação para atuação em missões de paz do Brasil se tornou 

referência internacional em capacitação de Forças de Paz. A cargo do Centro 

Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), tem como guia o Core Pre-

Deployment Training Materials (2017), que segue rigorosamente a Carta das Nações 

Unidas no que tange ao respeito ao direito internacional humanitário.  
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5- O CCOPAB NO TREINAMENTO DAS TROPAS BRASILEIRAS - 
Entendendo a importância do respeito aos princípios do DI na 
atuação em Missões de Paz 
 

 

Para ser capaz de solucionar conflitos, é essencial que as missões de paz 

incorporem em seu mandato e estrutura, a obrigação da preservação dos direitos 

humanos.98  

A assinatura de tratados destinados ao respeito aos direitos humanos pelos 

Estados participantes de missões de paz é uma forma mais palpável de garantia da 

solução de conflitos. Porém cabe a cada tropa (Estado) desempenhar o 

comportamento necessário para que a ordem dos tratados seja cumprida. 

O Centro Conjunto de Operações de Paz (CCOPAB) é um centro de 

treinamento brasileiro destinado a capacitar tropas das Forças Armadas para atuar 

em missões de paz e tem como missão “apoiar a preparação de militares... para 

missões de paz e desminagem humanitária”99.  

Entre os cursos e estágios ministrados pelo Centro, podemos destacar o 

“Estágio de Preparação para missões de paz”. Possui duração de dez semanas. A 

carga horária teórica inicial é de 20 horas e mais 268 horas subdivididas entre 

simulações de situações reais em treinamentos físicos, aquisição de habilidade para 

trabalhar em ambiente multicultural, capacitação dos profissionais e aprimoramento 

de atributos da área afetiva (“autoconfiança, imparcialidade, decisão, tolerância, 

coerência e comunicabilidade”).100 Todo o treinamento para operações de paz do 

CCOPAB utiliza obrigatoriamente como base o Core Pre- Deployment Training 

Materials (CPTM), bem como suas regras e normatizações conforme exigido pela 

ONU. 

O Core Pre-Deployment Training Materials é um Manual de treinamento da 

ONU que impõe o conhecimento essencial para um mantenedor da paz. Apresenta 

todas as regras, lições e normas sobre a atuação militar nas operações de paz 

incluindo punições severas para o indivíduo que cometa alguma violação de conduta.  

 
98 Core Pre-Deployment Training Materials, 2017 
99 Fonte: http://www.ccopab.eb.mil.br/pt/missao 
100 Fonte: http://www.ccopab.eb.mil.br/pt/cursos-.e-estagios/estagio-de-preparacao-para-missoes-de-paz 
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O Manual é rígido e os oficiais precisam cumprir suas normas de conduta ao 

ingressarem em uma missão de paz. Segundo o Core Pre-Deployment Training 

Materials 101, seu objetivo é explicar aos mantenedores da paz os padrões de conduta 

que a ONU exige e puni-los severamente em caso de violação102. O Manual segue 

rigidamente os princípios do direito internacional, baseado na Carta das Nações 

Unidas com uma ênfase ainda maior no DIH. 

 O Core Pre-Deployment Training Materials é regido por três princípios básicos 

que valem para todos os atuantes na operação: 

 
Three principles underpin UN standards of conduct: 
1. Highest standards of efficiency, competence and integrity 
2. Zero tolerance policy on sexual exploitation and abuse (SEA) 
3. Accountability of those in command or authority who fail to enforce 
standards of 
Conduct. 
The UN standards of conduct are principles for all peacekeeping 
personnel103. 
 

 

Pode-se observar a ênfase na exigência de manter-se uma conduta íntegra no 

exercício das missões, com risco de exclusão imediata da missão em caso de alguma 

violação dos princípios de DIH ao prever tolerância zero para punição. 

O ritmo de estudo e preparo para as missões de paz é intenso e condensado e 

o período de duração se faz suficiente para tornar aptos os participantes a atuar em 

operações de alta complexidade. O CPTM (2017), afirma em seu regimento que “o 

aprendizado real resulta em uma mudança duradoura no comportamento ou prática" 

dos ensinamentos, por isso é tão exigente nas suas diretrizes. O militar atuante em 

uma missão de paz precisa saber reconhecer quando alguma norma do Manual é 

violada para que sua própria conduta e de seus colegas sejam asseguradas. Neste 

ponto podemos destacar a necessidade de dedicação ao estudo e aos princípios do 

 
101 Core Pre-Deployment Training Materials, 2017 
102 Nota: Existe tolerância zero em caso de violações do DIH e dos direitos humanos, se algum militar brasileiro for acusado 
por violação de conduta, este é mandado de volta ao Brasil antes mesmo de seu julgamento. 
103 Três princípios sustentam os padrões de conduta da ONU: 1. Os mais altos padrões de eficiência, competência e Integridade; 
2. Política de tolerância zero em exploração sexual e abuso (SEA); 3. Responsabilidade daqueles em comando ou autoridade 
que deixar de aplicar os padrões de conduta. Os padrões de conduta da ONU são princípios para todo o pessoal de manutenção 
da paz. (Tradução Nossa) core pre deployment training materials , CPTM 2017, Introdução, p.1. 
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DIH104 para que um indivíduo possa utilizar seus conhecimentos e ajudar o 

companheiro a reconhecer uma violação de conduta.  

Nas missões de paz a conduta de um indivíduo reflete em todo o corpo 

nacional, pois segundo o Core Pre-Deployment, o mantenedor da paz deve agir como 

um modelo de embaixador representando a ONU e seu país de origem. Morgenthau 

(2003), enfatiza a importância do comportamento respeitoso nas relações 

internacionais pois nesse sentido o indivíduo representa, simbolicamente, sua nação 

e serve como instrumento representante de uma política de prestígio.  

 

O respeito com que eles são geralmente tratados é devido na verdade aos 
seus países. O respeito que eles demonstram é de fato manifestado por seus 
países. O insulto que eles lançam ou recebem é dirigido ou sofrido por seus 
países.105 

 

 

As ações e comportamentos são diretamente associados às ações e comportamentos 

do Estado ao qual cada integrante está representando. Se houver desrespeito ao DIH 

da tropa brasileira em relação do Estado receptor da missão de paz, não será apenas 

um desrespeito individual no âmbito das relações internacionais, mas sim uma 

manifestação de violação de direitos da Pátria brasileira aos princípios do direito 

internacional. Toda atuação deve manter o mais alto padrão de comportamento.  Sob 

nenhuma circunstância o pessoal da manutenção da paz pode violar os direitos 

humanos ou o direito internacional humanitário. Segundo o CPTM, “o sucesso de uma 

operação de paz pode depender da capacidade do pessoal de manutenção da paz de 

abordar questões de direitos humanos”106. O sucesso de missão de paz dependerá 

da atuação das tropas engajadas no que tange ao respeito aos direitos humanos. 

Como as missões de paz têm atuação global, deve-se levar em consideração 

que cada Estado Nação possui uma cultura distinta. Uma das prerrogativas do Core 

Pre-Deployment Training Materials é o respeito à diversidade cultural que também vai 

ao encontro dos princípios do artigo 4 da Constituição Brasileira. A familiaridade dos 

 
104 Nota: Podemos citar como exemplo a Academia Militar das Agulhas Negras (Escola de Formação do Exército) Brasileiro 
que prepara futuros oficiais de carreira. 
105 MORGENTHAU, 2003, p.151. 
106 “The success of a peace operation may be dependent on the ability of the peacekeeping personnel to address human rights 
issues”. Core Pre Deployment Training Materials, 2017, np. 
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princípios constitucionais brasileiros com as normas da CNU e do CPTM facilitam a 

compreensão das normas de conduta exigidas nas missões de paz da ONU. 

Cada indivíduo presente nas tropas representa as Nações Unidas. A conduta 

individual do militar deve ser totalmente pautada na promoção e proteção dos direitos 

humanos, qualquer erro tático pode prejudicar gravemente a operação. Para tanto, é 

necessário que estes tenham conhecimento pleno dos direitos humanos e do direito 

internacional humanitário (concebido para tempos de guerra e de âmbito 

internacional), e habilidades individuais para reconhecer violações e solucionar os 

conflitos dessa natureza, “a capacidade de promover e proteger os direitos humanos 

exige a capacidade de reconhecer violações e abusos de direitos humanos quando 

eles ocorrem.”107 

 Para garantir o bom desempenho dessas operações é necessário que todos 

os membros das tropas tenham um conhecimento alinhado sobre o conceito e 

definição dos direitos humanos e direito internacional humanitário, tal qual elaborado 

pela comunidade internacional. É primordial que saibam reconhecer quando esses 

direitos são violados para que sua própria conduta e de seus colegas sejam 

asseguradas. Ademais, devem estar aptos a reconhecer violações cometidas por 

agentes locais, como por exemplo:108 

-Prisão ou detenção de um nacional sem motivo aparente; 

-Tortura cometida contra prisioneiros civis ou militares; 

-Abuso de mulheres ou crianças; 

-Subornos de qualquer natureza; 

-Abrir fogo contra civis ou manifestantes pacíficos, entre outros. 

Este reconhecimento é fundamental para que as missões de paz sejam bem 

sucedidas, já que o sucesso provém de atitudes individuais dos membros 

representantes da ONU. 

A proteção contra a violação dos direitos humanos gera segurança, que por 

sua vez gera desenvolvimento das áreas de atuação das missões, aumentando os 

padrões de vida dos nacionais dessas áreas beligerantes durante e após as 

operações. 

 

 
107 “The ability to promote and protect human rights requires the ability to recognize human rights violations and abuses 
when they occur”. Core Pre Deployment Training Materials, 201, np. (Tradução Nossa).  
108 Core Pre Deployment Training Materials, 2017 
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By protecting human rights, preventing violations, and setting a standard for 
military conduct, military peacekeepers can maintain the credibility of the 
peacekeeping operation in the eyes of the host population and the 
international community.109  
 

 

O conhecimento individual e nacional detido pelo membro da operação, deve alinhar-

se ao conceito internacionalmente definido que se sustenta na responsabilidade de 

proteger, respeitar e promover os direitos humanos em todas as suas ações, afim de 

garantir a credibilidade e legitimidade da operação diante da população local e da 

comunidade internacional, o que assegura um bom desempenho nas missões de paz 

das Nações Unidas. A segurança proporcionada pela atuação sob os princípios do DI 

e direitos humanos fortalece a credibilidade do país em sua política externa. 

O cumprimento dos preceitos contidos no Core Pre Deployment ao CCOPAB 

foi tão eficiente que, segundo Ramires (2017), o Centro se tornou uma referência 

internacional em capacitação de forças de paz “extrapolando sua missão meramente 

tática e passando a ser instrumento de difusão desse conhecimento”.  Detém ainda  

 
[...] o reconhecimento internacional de seus estágios, pela sistematização de 
seus processos internos pelo vínculo estabelecido com entidades dos mais 
diversos níveis do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, do Ministério 
das Relações Exteriores, de entidades acadêmicas nacionais e 
internacionais, de organizações humanitárias e de agências das Nações 
Unidas110.  

 
  

O reconhecimento do CCOPAB como centro de referência internacional em 

treinamento para missões de paz, se fez perceber pela atuação das tropas militares 

brasileiras nessas missões. A atuação das tropas Brasileiras na MINUSTAH é fruto 

do treinamento desenvolvido pelo CCOPAB que enfatiza a importância da 

preservação dos direitos humanos e o respeito ao direito internacional humanitário ao 

seguir rigorosamente as normas do Manual da ONU para operações de paz. O Brasil 

tem baseado suas operações nos princípios de preservação dos direitos humanos, 

focando nos preceitos de preservação da soberania dos Estados e na forma pacífica 

de solução de conflitos. Sua crescente participação nessas operações (segundo 

 
109 Ao proteger os direitos humanos, prevenir as violações e estabelecer um padrão para a conduta militar, os militares da 
força de paz podem manter a credibilidade da operação de manutenção da paz aos olhos da população anfitriã e da 
comunidade internacional. 
110 RAMIRES, 2017, p.26. 
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Hamann (2016), 333% de crescimento nos últimos 15 anos) representa um indicador 

positivo na solução e administração dos conflitos armados e consequentemente uma 

maior projeção de prestígio e credibilidade no contexto internacional das Nações 

Unidas. 

A instauração da Missão para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), tem como 

base todo o contexto histórico daquela nação. E a ação pacificadora desempenhada 

na MINUSTAH pelo Brasil, se fez refletir significativamente no cenário da política 

externa do país.  
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6- A MINUSTAH E A PROJEÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL  
 

6.1- CONTEXTO HISTÓRICO HAITIANO   

 

 O conhecimento do contexto histórico haitiano é importante para o 

entendimento da necessidade de uma missão de paz ter sido de caráter multilateral e 

não somente de solução de conflitos internos. 

A história do Haiti é bastante conturbada. No século XVIII o Haiti era governado 

pelos franceses. Considerado a colônia mais próspera do Novo Mundo, sua economia 

era primária desde o período da colonização, o solo fértil produzia colheitas em 

abundância e pela boa qualidade do açúcar produzido chegou a ser responsável pela 

desvalorização do açúcar brasileiro na Europa. Segundo Patriota (2010), nas 

iminências do século XIX o Haiti representava 25% do comércio exterior francês e o 

produto interno bruto (PIB) do país ultrapassava o PIB das treze colônias norte 

americanas juntas, mas com sua independência as potências metropolitanas 

impuseram um bloqueio econômico ao país com receio de que seu exemplo de 

emancipação contaminasse outras colônias. O bloqueio foi o princípio da decadência 

do Haiti. 

Em 1915 o Haiti, nação independente, já havia passado por 22 mudanças de 

governo não conseguindo alcançar estabilidade política até então. Diante disso os 

Estados Unidos da América (EUA) interviram militarmente no país por 19 anos 

consecutivos até 1934 quando Franklin Delano Roosevelt retirou suas tropas do país. 

Contudo o controle sobre as finanças externas haitianas ainda permanecia sob o 

domínio norte americano.111 

 

[...] a ingerência externa na vida política e econômica do país não se 
encerraria com a saída das tropas norte americanas. O recurso constante à 
violência como justificativa para a manutenção da ordem no Haiti permearia 
os governos a partir dessa data, sempre com envolvimento decisivo das 
Forças Armadas apoiadas pelos Estados Unidos112. 

 

 

 
111 KAWAGUTI, 2006. 
112 VALLER FILHO, 2007, p. 144. 
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 A segunda metade do século XX foi marcada pela ditadura da família Duvalier 

que teve seu governo apoiado pelos Estados Unidos e lançou mão de todos os 

recursos possíveis para se manter no poder, incluindo corrupção e violência política 

instaurada pelos Voluntários da Segurança Nacional, também conhecidos como 

bichos-papões. Jean Claude Duvalier (Baby Doc), teve seu governo marcado pela má 

administração com uso dos recursos públicos em benefício próprio113. Após pressão 

dos chefes militares para deixar o poder, Baby Doc buscou exílio na França e deixou 

o Haiti economicamente devastado. 

A década de 1990 foi marcada pelo fim da ditadura e pelas eleições 

democráticas, que com 67% dos votos, elegeram o Padre católico Jean Aristide, de 

esquerda e não simpatizante aos Estados Unidos. O presidente assumiu em 1991 e 

foi deposto logo após, por um golpe de estado organizado pelos militares. O grave 

quadro social do país acarretou um alto índice de migração de haitianos para a costa 

da Flórida nos EUA114. O episódio causou grande incômodo nos norte americanos e 

impactou a arrecadação de impostos diretos do governo haitiano pela redução da 

população local.  

Para conter a imigração os EUA decidiram apoiar a retomada ao poder de Jean 

Aristide, pois acreditavam que sua volta poderia pacificar o Haiti e frear a onda de 

imigrantes haitianos no seu país115. Aristide permaneceu no poder até 1996 e foi 

responsável pela dissolução do o exército haitiano, meio pelo qual o presidente 

reempossado encontrou de se defender de uma nova deposição forçada pelos 

militares. Milhares de militares ficaram revoltados, desempregados e armados, dando 

origem a uma forte facção contra o governo de Aristide.  

Em fevereiro de 1996 assume o Primeiro Ministro Rony Smarth, porém demite-

se no ano seguinte deixando indicações para a assunção de seu cargo que não foram 

aceitas pelo Parlamento. O Haiti permaneceu então dois anos sem Primeiro ministro, 

o que aprofundou sua crise política116.  

O não cumprimento dos objetivos políticos acordados com a União Européia 

(Lei do Conselho Eleitoral, Conselho Eleitoral e Calendário das Eleições) privaram o 

Haiti de um apoio orçamentário de 21 milhões de dólares117.  

 
113 PEDROSA, 2015. 
114 VALLER FILHO, 2007. 
115 PEDROSA, 2015. 
116 VALLER FILHO, 2007. 
117 Haïti: Évolution Économique De L’année 1999. 
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As eleições de 2000 foram conturbadas, caracterizadas por fraudes, 

irregularidades, anulações e manipulações de resultados. O governo não tinha 

condições de conduzir o processo eleitoral. A comunidade internacional pediu a 

postergação das eleições parlamentares, mas com a negativa por parte do governo 

haitiano os financiamentos ao país foram cancelados118. O país já apresentava sinais 

de insuficiência de recursos, que vinham decaindo desde os anos anteriores. 

As eleições irregulares e claramente manipuladas em 2000 reelegeram, mesmo 

contra a OEA (Missão de Observação Eleitoral), o presidente Jean Aristide que teve 

seu mandato de 2001 a 2006 e enfrentou fortes manifestações contra seu governo. O 

presidente chegou a distribuir armamentos a criminosos em troca de proteção, mas 

alguns desses grupos também se voltaram contra ele. 

Em abril de 2004, o caos instaurado pelo presidente Aristide, que governou sob 

grande oposição, culminou na forte crise haitiana e na necessidade de uma 

intervenção internacional, isso depois de uma série de distúrbios violentos em Porto-

Príncipe, nos narra Pedrosa (2015). 

A crise advinda do histórico conturbado do Haiti, gerou graves danos 

estruturais. Não havia recursos para o mínimo funcionamento das instituições públicas 

que movem e alimentam o Estado.  

A corrupção, os sucessivos conflitos políticos e sociais e a falta de 

compromisso do Estado com seu povo, havia gerado um quadro de insuficiência 

generalizada 

 

Suas instituições são frágeis, seu tecido social é esgarçado e o quadro de 
segurança e violência apresenta contornos alarmantes [...] O Haiti vem sendo 
apontado como entreposto de cocaína para os mercados americano e 
europeu e como centro de lavagem de dinheiro e transações financeiras 
ilícitas por parte do narcotráfico colombiano. A corrupção ligada a tais 
atividades permeia o cotidiano119. 

 

 

A instabilidade político econômica do país gerou uma instabilidade do poder do Estado 

e da sua relação com a população. Ajudas governamentais de oposição e de órgãos 

externos tentaram prestar assistência ao país, sem êxito.  

 
118 VALLER FILHO, 2007. 
119  ibid, p.163. 
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Pode-se perceber que a causa da crise haitiana ia muito além de uma guerra 

civil, suas instituições e sua força militar não tinham estrutura para lidar com a crise, 

pois precisavam ser praticamente reconstruídas. A instauração da Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti foi a alternativa encontrada pela ONU para conter 

a crise. A MINUSTAH interveio para tentar trazer o mínimo de ordem estrutural, 

organização e amparo financeiro ao país, e para, a partir dessas medidas, o Haiti 

iniciar sua reestruturação. Valler Filho ratifica a necessidade das ações de intervenção 

da MINUSTAH no auxílio à reestruturação do país: 

 

O cenário haitiano, degradado econômica, política e socialmente, carente em 
termos estruturais, só poderia ser revertido a partir da continuada presença 
de quadros técnicos externos e de apoio financeiro. Pouco ou nada poderia 
ser feito sem que se fosse garantido um mínimo de ordem pública, que 
promovesse a governabilidade [...] a presença da MINUSTAH viria a 
possibilitar a geração de um ambiente favorável para a inicial estabilidade das 
instituições públicas e a garantia das ações para a reestruturação do 
Estado120.  

 
 

A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) teve 

início com a da Resolução 1542. Interviria para apoiar o país principalmente em 

relação à estabilidade social, contendo os sangrentos conflitos que ameaçavam a 

segurança nacional. Sheehan (2008), complementa que através dos esforços de 

contenção da violência, as missões de paz melhoram significativamente a segurança 

local e internacional e facilitam a cooperação externa através da paz produzida, 

contribuindo para o desenvolvimento do país receptor da missão.  

 A Resolução 1542 continha as prioridades da operação e permitia que a missão 

se realizasse sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas121 devido ao violento 

quadro de guerra entre gangues no local. O Brasil assinou o acordo mesmo sendo, 

segundo Uziel (2010), contrário ao uso da força. Apesar de o país não participar entre 

os redatores da Resolução, conseguiu “assegurar que o texto incorporaria aspectos 

que fossem além da área de segurança e confirmassem um compromisso 

internacional de longo prazo com a estabilidade política”122 e o desenvolvimento 

socioeconômico do país.   

 
120 VALLER FILHO, 2007, p.159. 
121 Nota: O Capítulo VII da Carta das Nações Unidas (1945) versa sobre “Ação em caso de ameaça à paz, ruptura da paz e 
ato de agressão”. 
122 ZIEMATH, 2016, p.95. 
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As três áreas de atuação da missão seriam: Ambiente Seguro e Estável; 

Processo Político; e Direitos Humanos. Podemos destacar na Resolução 1542 da 

MINUSTAH:  

 

[...] ajudar o Governo de transição: no monitoramento reestruturação e 
reforma da Polícia Nacional do Haiti123, consistente com os padrões de 
policiamento democrático [...] em apoio ao Governo, garantir um ambiente 
seguro e estável dentro do qual possa ter lugar o processo constitucional e 
político no Haiti [...] ajudar o Governo de Transição em seus esforços para 
organizar; monitorar e realizar eleições municipais, parlamentares e 
presidenciais livres e justas [...]por meio de assistência técnica, logística e 
administrativa e segurança continuada com apoio apropriado ao processo 
eleitoral124. 

 

 

A capacitação da Polícia Nacional Haitiana, deficiente até então, propiciaria 

maior contenção da criminalidade local. Todas essas ações tinham como objetivo 

promover a estabilização da segurança pela contenção dos conflitos sociais e 

reestruturação político econômica para tornar o país mais atrativo aos investimentos 

externos com o apoio estrutural da MINUSTAH.  

Além dessas medidas, foram incluídas outras atribuições vistas como 

primordiais para possibilitar maior estabilidade institucional: 

 

O restabelecimento da segurança e dos serviços públicos, o fortalecimento 
da governança política e governança econômica, o desenvolvimento 
institucional, a recuperação econômica e o melhoramento do acesso aos 
serviços públicos125.  

 

 

Essas ações foram importantes para frear a violência e manter a estabilidade 

social da nação, pois constantes conflitos e revoltas têm suas origens na insatisfação 

do povo com o descaso do Estado na promoção da segurança da população. Segundo 

Carnahan (2007), as operações de paz da ONU podem contribuir para o 

desenvolvimento do país assistido; para isso precisam fazer um planejamento da 

 
123 Nota: A Polícia Nacional do Haiti (PNH) era muito debilitada e despreparada, fato ratificado pelo Presidente Jean Aristide 
que em 1996 preferiu distribuir armamentos para gangues para assegurarem sua proteção a ser protegido pela PNH. Pedrosa, 
2015, p.75. 
124 PEDROSA, 2015, P.80 e 81. 
125 VALLER FILHO, 2007, p.156. 
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missão com estratégias destinadas a fomentar as atividades locais, como emprego, 

capacitação e desenvolvimento da população e das instituições nas atividades a 

serem desenvolvidas na recuperação local. 

A missão de paz haitiana era a base para a realização das atribuições do 

Governo Transitório. Um dos motivos era a garantia de proteção dos governantes e a 

segurança da população. A violência era explícita, segundo Kawaguti (2005), as 

gangues eram capazes de imobilizar a capital, destruindo transportes públicos e 

instalações, realizando assassinatos aleatórios, o que causava verdadeiro pânico na 

população. Sem uma intervenção armada bem estruturada para manter o mínimo de 

segurança nas ruas, a máquina central do governo corria o risco de permanecer 

estagnada.  

Antes da entrada da MINUSTAH, não havia nenhum processo de pacificação 

vigente, na verdade sequer havia uma crença de que essa pacificação fosse possível. 

De meados ao final de 2004 o Haiti sofreu com o furacão Jeanne que causou grandes 

enchentes. As Missões de Paz além de lidarem com os conflitos internos de alta 

complexidade, enfrentaram as consequências pertinentes às catástrofes naturais. 

Narrado por Kawaguti (2005), o furacão Jeanne deixou cerca de 4 mil mortos no país 

e inundou inúmeros comércios e plantações. Até mesmo os militares da MINUSTAH 

ficaram sem comida. Muitas cargas de suprimentos foram saqueadas pelas gangues 

locais. As tropas da ONU tiveram que fazer a escolta das cargas para garantir que 

esses suprimentos chegassem até a população vitimizada pela catástrofe. A redução 

da população, os prejuízos causados aos comércios, a falta de mobilidade, devido à 

violência e aos danos materiais do furacão agravaram ainda mais o quadro haitiano. 

A crise somada à catástrofe recente tornava a recuperação haitiana e a missão das 

Nações Unidas ainda mais difícil.  

O contexto histórico haitiano até a crise e instauração da MINUSTAH, 

proporcionou ao Brasil uma participação mais efetiva em seus posicionamentos por 

se tratar de uma missão que demandava uma ação multilateral no Haiti ainda não 

considerada pelos membros do CSNU126. Ao assumir a missão em 2004, com 

contingente significativo e com um Force Commander brasileiro, o General Augusto 

 
126 Nota: Alinhado aos preceitos da Liga das Nações e da Organização das Nações Unidas (ONU) o Brasil partilha o princípio 
da ação multilateral, caracterizada pela obrigação de defenderem-se em conjunto contra toda ameaça de ataque, ainda que essa 
ameaça apareça concretamente como individual. A segurança coletiva define o que seja ação multilateral segundo Santos 2002.   
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Heleno Ribeiro Pereira, o país mostrou-se capaz de lidar com as adversidades da 

guerra civil. Sua representatividade se elevou ao abraçar um país com poucos 

vínculos políticos e culturais. 

 

O comando brasileiro de uma força de paz de cerca de mil e duzentos 
soldados no Haiti, a partir de junho de 2004, não apenas demonstra uma nova 
postulação com respeito ao exercício de um papel mais intervencionista em 
face de situações de conflito interno e/ou guerra civil, que possam reverberar 
em seu perímetro de segurança, como se dá em um país do Caribe, região 
com fracos vínculos com o Brasil.127 

 

 

A afirmação de Sotomayor (2016), mostra o desafio e a responsabilidade da 

missão liderada pelo Brasil no Haiti. Sua capacidade em assumir tal compromisso com 

a MINUSTAH elevou sua credibilidade na comunidade internacional. 

 

 

6.2- A MINUSTAH NA PROJEÇÃO INTERNACIONAL 

 

As missões de paz da ONU são responsáveis pela manutenção da paz e agem 

como um importante instrumento na promoção dos objetivos da política externa 

brasileira. Moretti128 (2016), afirma que as missões de paz  

 
São instrumento de ação internacional especialmente valioso, pois sua 
própria concepção molda-se bem à nossa identidade e tradição diplomáticas. 
As missões constituem instrumento genuinamente multilateral, a serviço da 
solução pacífica de controvérsias (embora possa fazer uso da força na defesa 
do mandato conferido pelo Conselho de Segurança), e deve ser utilizado de 
modo imparcial e não intrusivo. Assim, a participação do Brasil em missões 
de paz é quase que natural para o País, e nosso “peacekeeper129” não deixa 
de ser uma personificação de valores caros à diplomacia brasileira.   
 
 

 
127 SOTOMAYOR, 2016, p.35. (Tradução Nossa). 
128 Norberto Moretti, Ministro do Itamaraty (Diretor do Departamento de Assuntos Financeiros e Serviços do Ministério das 
Relações Exteriores) 
129 Mantenedor da paz – (Tradução Nossa). 
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A atuação da MINUSTAH apesar de todas as dificuldades relatadas, foi até os 

dias atuais a missão de paz de maior relevância para o Brasil que se destacou com 

sua atuação multilateral e diplomática. Uziel (2010), afirma que nas discussões em 

favor da contribuição com tropas brasileiras, os Ministros de Estado das Relações 

Exteriores e da Defesa alinharam interesses diversos para o Brasil integrar a 

MINUSTAH, podemos citar:  

 
 
 
1) a tradição brasileira de dar prioridade à solução multilateral de conflitos e 
o cumprimento dos preceitos constitucionais de prevalência dos direitos 
humanos, defesa da paz e cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; 2) o compromisso com o fortalecimento do multilateralismo e da 
solução pacífica de controvérsias.130  

 
 

  

Os resultados foram positivos e chamaram a atenção da comunidade 

internacional pela liderança e por ter contribuído com o maior número de tropas entre 

os países atuantes. 

 

A situação no Haiti e a atuação da MINUSTAH foram temas centrais para a 
atuação do Brasil no Conselho de Segurança entre 2010 e 2011. O Brasil é, 
desde 2004, o país que contribui com o maior número de tropas para a Missão 
(outros 13 países, oito dos quais latino -americanos e caribenhos, também 
contribuem).131 
 
 
 

O Brasil deu início a sua participação na MINUSTAH em meados de 2004, 

desde então deteve o comando militar da missão que iniciou com o General brasileiro 

Augusto Heleno Ribeiro Pereira nomeado Force Commander. A liderança do Brasil, 

segundo Sotomayor (2016), foi devido ao fato de o país expressar comprometimento 

em manter suas tropas no Haiti sinalizando para o CSNU o interesse em liderar e 

comandar a missão em uma missão de construção da paz. 

Áreas haitianas, antes dominadas pela insegurança foram pacificadas pelas 

forças brasileiras que conquistaram autoridade para exigir maior apoio da comunidade 

internacional ao desenvolvimento haitiano. Valler Filho (2007, p. 175) destaca: 

 

 
130 UZIEL, 2010, p.95. 
131 VIOTTI, 2014, p.32.  
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A participação brasileira no processo de reconstrução do Haiti seria coerente 
com as aspirações brasileiras, ao desempenhar papel de relevo, de vir a 
ocupar assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
Corresponderia também a uma política externa mais assertiva de participação 
nas grandes discussões e temas internacionais, quer na área econômico-
comercial e do desenvolvimento, quer no campo da paz e da segurança 
internacional. 

 

 

 A atuação das tropas brasileiras na MINUSTAH foi reconhecida pelo povo 

haitiano e pelas autoridades internacionais “devido à peculiar forma de atuação, 

reflexo dos treinamentos recebidos antes da missão e da própria formação 

profissional adquirida nas forças” (Ministro Mauro Vieira132, 2015). Esse 

reconhecimento externo é importante para ratificar a influência do país nas decisões 

internacionais. Segundo o Livro Branco de Defesa Nacional (2012), a participação 

do país em operações de paz na solução pacífica de conflitos e redução das tensões 

em ameaças beligerantes, são a principal forma de garantir a segurança 

internacional e legitimar a credibilidade do país e de seus militares no comando e 

execução das operações de paz. O Brasil se destacou nas missões inclusive por 

apresentar o perfil de atuação multilateral, que vai além da pacificação e entra em 

questões de estruturação do Estado receptor das missões. 

 

A atuação brasileira em missões de paz tem-se distinguido, sempre que 
cabível, pelo empenho na reconstrução dos países em bases social e 
economicamente sustentáveis. Assim, busca-se, especialmente no caso do 
Haiti, promover programas inovadores de cooperação técnica em áreas como 
as de segurança alimentar, agricultura, capacitação profissional, saúde, 
segurança e infraestrutura133.  

 

 

O comportamento do Brasil ratifica seu posicionamento no CSNU favorável ao 

perfil multilateral da MINUSTAH. O crescimento exponencial da participação do Brasil 

nas missões de paz da ONU expressa uma postura individual íntegra e pacífica de 

seus membros. A competência de suas tropas nas operações é reflexo dos 

 
132 Ex Ministro das Relações Exteriores. 
133 Livro Branco de Defesa Nacional, 2012. 
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treinamentos recebidos antes da missão e da própria formação profissional adquirida 

nas forças nacionais. Segundo Pujol (2014), o envolvimento do País em missões de 

paz é utilizado como uma concretização dos interesses nacionais da política externa 

na promoção da identidade diplomática brasileira. Sua inserção nas missões de paz 

da ONU tem dado respaldo a um crescimento da visibilidade internacional.  

 

A elevação do perfil diplomático brasileiro em matéria de manutenção da paz 
e a maneira como atua nosso contingente militar na MINUSTAH facilitam, 
ainda a promoção de outro importante aspecto da política externa brasileira: 
a visão de que a segurança e o desenvolvimento são componentes 
essenciais da paz duradoura134. 
 

 

Através das missões de paz, como a MINUSTAH, o Brasil tem a oportunidade 

de promover a diplomacia característica do país por deter uma cultura pacifista. 

Para ratificar a projeção internacional do poder do país têm-se os exemplos 

da influência na “a eleição do Doutor José Graziano para a FAO, a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura da ONU” e do “Embaixador Roberto 

Azevêdo para a OMC”, Organização Mundial do Comércio135. 

A presença do Brasil no Caribe permitiu ainda a instituição de embaixadas 

brasileiras em todos os países independentes sendo fundamental para apoiar e eleger 

também o novo Secretário-Geral da OEA (Organização do Estados Americanos). 

A contribuição concreta na solução de controvérsias e conflitos internacionais 

através do engajamento em missões de paz, são ações que têm impacto positivo na 

estabilização da paz mundial. Essas ações influenciam as decisões internacionais, e 

a projeção da política externa brasileira. O país realiza nas operações internacionais 

as práticas que valoriza. Portanto projeta externamente uma imagem confiável que 

propicia a promoção da paz e integração com outros países por meio de consolidação 

de parcerias auxiliando na manutenção da paz em suas relações internacionais. 

 

 
134 Moretti, 2016 
135 Ministro Mauro Vieira, 2015. 
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O acervo de conquistas da política externa brasileira ao longo de mais de um 
século nos permite não ter de pensar, em nosso dia-a-dia, em guerras ou 
diferendos territoriais dentro ou fora de nossa região. Uma vez conquistada a 
paz e preservada a integridade de nosso território, a preocupação central do 
Governo brasileiro foi e continua a ser a mesma a guiar suas ações no campo 
interno e externo: crescer com inclusão social [...] Somos guiados 
precipuamente por um sentido de interesse nacional e por uma capacidade 
de ler a realidade internacional à luz das prioridades do Brasil136. 

 

 

Esse comportamento pode ser ratificado através das relações diplomáticas 

que o país possui com todos os membros da ONU e demais países que contêm 

embaixadas brasileiras no globo. 

 

Dispomos hoje de uma rede de 226 Postos no exterior, entre Embaixadas, 
Repartições Consulares, Delegações junto a Organizações Internacionais e 
Escritórios, dando alcance verdadeiramente global à nossa atuação 
externa.137  

 

 

A política externa brasileira tornou-se uma forma não só de buscar maior 

representatividade no Conselho de Segurança das Nações Unidas; mas também uma 

forma de projetar e difundir a diplomacia brasileira com o interesse de preservar a 

estabilidade nas suas relações internacionais. 

 

 

  

 
136Ministro Mauro Vieira, 2016. 

137 Ibid. 
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7- ANÁLISE QUALITATIVA E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DAS 
ENTREVISTAS JUNTO AOS MILITARES QUE INTEGRARAM AS 
MISSÕES DE PAZ BRASILEIRAS 
 

 

  

As entrevistas se propõem a investigar os objetivos específicos estabelecidos 

na presente dissertação, analisando o histórico da atuação das tropas brasileiras, do 

treinamento à MINUSTAH, sob a égide do direito internacional e Carta das Nações 

Unidas, a partir do depoimento de militares que integraram as missões de paz.  

 Seguindo a metodologia em Prodanov (2013), a análise qualitativa dos dados 

tabulados foi interpretada, tomando como referência o objetivado na questão, sob os 

aspectos investigados.  

 A análise e interpretação dos dados coletados nas entrevistas com os 

militares, investiga os seguintes aspectos: a pertinência do conteúdo do treinamento 

recebido pelo CCOPAB, nas situações decisórias surgidas, durante a atuação das 

tropas nas missões de paz e a postura do Brasil nas missões de paz da ONU sob a 

égide do Direito Internacional. 

 Foram entrevistados militares, por seleção aleatória e voluntária, tendo como 

prerrogativa haver participado de algum contingente das missões de paz brasileiras.  

 A cronologia utilizada na tabulação das entrevistas obedece à data de 

participação do entrevistado nas missões de paz e a análise qualitativa tem como 

referência a função exercida pelo entrevistado durante a sua atuação junto às tropas 

das missões de paz. 

      

ANO CONTINGENTE PATENTE FUNÇÃO 

2004 1° Contingente 

MINUSTAH 

2°Sargento de 

Cavalaria 

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 
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2009 11° Contingente 

MINUSTAH 

Capitão Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de Paz 

em Cité de Soleil 

2009/2010 11° Contingente 

MINUSTAH 

3°Sargento Motorista de Viatura Blindada 

de Transporte de Tropa 

(Urutu) 

2010 14° Contingente 

MINUSTAH 

SubTenente Encarregado do Almoxarifado 

2010/2011 UNIMIS (Unites 

Nations Missions 

in Sudan) 

Capitão Observador Militar 

2011/2012 15° Contingente 

MINUSTAH 

Capitão Oficial de Finanças da Seção 

de Assuntos Civis 

2013 18° Contingente 

MINUSTAH 

Major Integrante do Departamento 

de Operações Psicológicas do 

BRABAT 

2007  

2008  

2009  

2013  

2014  

2015 

- General de 

Divisão 

Comandante da Força Militar 

da ONU (Force Commander 

da MINUSTAH) 

2016 24° Contingente 

MINUSTAH 

Major Chefe da Seção de Finanças 

Tabela 1 - Descrição dos Entrevistados 

 

      

FUNÇÃO RESPOSTAS PERGUNTA 1 

No que se refere à preservação do Direito Internacional (DI), 

poderia referendar algum conteúdo do treinamento oferecido 

pelo CCOPAB/CIOPaz como determinante ou imprescindível 

 
 O mesmo entrevistado atuou nos Contingentes com função diferente de 2013. 
 O mesmo entrevistado atuou nos Contingentes com função diferente de 2009. 
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para orientar o trabalho das tropas, durante as operações de 

paz? 

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 

A familiarização com o conteúdo básico do conteúdo de direitos 

humanos da ONU. 

 

Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de 

Paz em Cité de Soleil 

Durante o meu preparo, tanto em 2009, quanto em 2013, o 

conteúdo ministrado pelo CCOPAB/CIOPAZ se baseava em 

documentação das Nações Unidas. No entanto, o grande 

diferencial era o acúmulo de experiências anteriores que era 

transmitido por militares que já tinham exercido funções 

semelhantes às nossas, sempre contextualizadas com as 

situações que iríamos encontrar. Assim, ao nos depararmos com 

essas situações, já havíamos nos preparado, e podíamos, desta 

forma, tomarmos decisões mais adequadas. 

 

Motorista de Viatura 

Blindada de Transporte 

de Tropa (Urutu) 

As orientações são de operações de paz realizadas após o fim de 

um litígio, buscando promover um ambiente favorável entre as 

partes, por meio de uma solução do conflito de forma pacífica, isso 

como forma de salvaguardar o direito internacional, elaborando 

regras de engajamento que evitem ao máximo o emprego de 

armas letais. 

Encarregado do 

Almoxarifado 

O conhecimento prévio acerca da cultura do povo Haitiano, facilitou 

o trato. 

Observador Militar Fiz o Estágio de preparação para missões de paz no CIOPaz e lá 

tive a oportunidade de receber uma série de instruções 

extremamente importantes, foram fundamentais e essas funções 

eram baseadas no CPMT (Core Pre Deployment Training 

Materials) e no STM (Standard Training Materials). Eram esses 

dois documentos que regulavam literalmente a preparação do 

observador de paz e da preparação dos militares para as missões 

de paz e naturalmente a questão do direito internacional 

humanitário e do direito internacional dos conflitos armados, 

também eram disciplinas que faziam parte do estágio e foi de 

extrema relevância porque eu conhecia muito pouco. Na época se 

estudava muito pouco nas escolas militares a questão do DIH e 

DICA. Então na época foi muito bacana porque eu tive contato com 

aquela legislação e pude ver também que me deu um pouco de 

embasamento principalmente para minha vida profissional. Nas 

missões de paz, ajudou bastante onde eu pude ganhar bastante 

conhecimento para o exercício da função. 
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Oficial de Finanças da 

Seção de Assuntos Civis 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e Gender 

(Gênero – especialmente o trato respeitoso com mulheres). Existia 

grande ênfase nas Regras de Engajamento (mais brandas), pois 

esse contingente teve como principal missão a manutenção do 

ambiente seguro e estável. 

Integrante do 

Departamento de 

Operações Psicológicas 

do BRABAT  

Durante o meu preparo, tanto em 2009, quanto em 2013, o 

conteúdo ministrado pelo CCOPAB/CIOPAZ se baseava em 

documentação das Nações Unidas. No entanto, o grande 

diferencial era o acúmulo de experiências anteriores que era 

transmitido por militares que já tinham exercido funções 

semelhantes às nossas, sempre contextualizadas com as 

situações que iríamos encontrar. Assim, ao nos depararmos com 

essas situações, já havíamos nos preparado, e podíamos, desta 

forma, tomarmos decisões mais adequadas. 

Comandante da Força 

Militar da ONU (Force 

Commander da 

MINUSTAH) 

Eu nunca participei do treinamento no CCOPAB. 

Chefe da Seção de 

Finanças 

Legislação básica para a atuação da ONU na preservação da paz, 

com destaque para os capítulos VI e VII. 

Tabela 2 - Respostas da Pergunta 1 

 

 Respondendo a esta questão, os entrevistados fazem referência ao que lhes 

serviu de orientação diante do treinamento realizado pelo CCOPAB, tais como: 

“Legislação básica para atuação da ONU na preservação da paz com destaque para 

os capítulos VI e VII” e a inclusão do “Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA) e Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres (GENDER)”.  Ainda 

se referindo à preparação para a prática de atuação nas missões de paz, identificaram 

como determinante ou imprescindível, a inclusão do “conhecimento prévio da cultura 

do povo do Haiti facilitando o trato”. E, “a questão do direito internacional humanitário 

e do direito internacional dos conflitos armados, também eram disciplinas que faziam 

parte do estágio e foi de extrema relevância.” 

 Independente da função exercida nas missões de paz, os entrevistados 

consideraram determinante ou imprescindível o treinamento oferecido pelo CCOPAB, 

uma vez “adotar o que rege a Legislação básica para atuação da ONU”; 

“O conhecimento prévio da cultura da população alvo das missões de paz e a troca 
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de experiência entre os alunos e os militares que já tinham exercido funções 

semelhantes às tropas em treinamento”, responde ainda à questão do que seria 

determinante ou imprescindível no treinamento. 

O General de Divisão, Force Commander da MINUSTAH, relatou não ter feito 

treinamento no CCOPAB. Isso se deve à particularidade do treinamento do Force 

Commander das missões de paz da ONU.  Por já possuir uma bagagem de 

experiências em comandos anteriores, os Generais designados para comandar 

missões de paz, recebem um treinamento mais curto e específico com base nas 

Regras de Engajamento da ONU (Rules of Engagement – ROE), realizado 

usualmente, na cede da ONU em Nova Iorque. “The ROE assist the Force 

Commander (FC) implementing military objetctives of the mandate of the UNPKO138 

pursuant to the pertinentSecurity Concil resolutions.”139 

O ROE auxilia na implementação dos objetivos da missão e regulamenta as 

ações com base no respeito ao direito internacional relatada em seus princípios: 

 
“Principles. General: (1) The conduct of peacekeeping operations is guided 
by the purposes of the Charter of the United Nations and relevant principles 
of International Law.”140 
 

  

O Comandante da Força Militar da ONU (Force Commander da MINUSTAH) 

não vivenciou o treinamento do CCOPAB, porém teve que se engajar segundo a ROE 

que prima pela preservação do DI em seus princípios. 

 

 

FUNÇÃO RESPOSTAS PERGUNTA 2 

Os conhecimentos repassados pelo CCOPAB/CIOPaz, em 

algum momento lhe serviram como referencial para tomada de 

decisão diante de questões emergenciais que envolvessem a 

preservação do DI? 

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 

Sim. Em inúmeras oportunidades, mesmo sob forte pressão 

adversa, a “vida” foi priorizada nas operações. 

 
138 United Nations Peacekeeping Operations  
139 O ROE ajuda o Comandante da Força (CF) a implementar os objetivos militares do mandato da UNPKO, de acordo com 
as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança. Rules of Engagement Guidance, 2002, p.1. (Tradução Nossa) 
140 "Princípios. Geral: (1) A condução das operações de manutenção da paz é guiada pelos propósitos da Carta das Nações 
Unidas e dos princípios relevantes do Direito Internacional.”  Rules of Engagement Guidelines 2002, Attachment 2, p. 2. 
(Tradução Nossa) 
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Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de 

Paz em Cité de Soleil 

Sem dúvidas, a experiência de recebermos esse conhecimento foi 

fundamental, para, quando não solucionar as novas questões, ao 

menos para criar mais subsídios para tomar decisões mais justas 

e com menos efeitos colaterais, preservando o DI. 

Motorista de Viatura 

Blindada de Transporte 

de Tropa (Urutu) 

Com certeza, nos procedimentos durante a execução dos 

patrulhamentos, atuação correta em ocorrências de trânsito, onde 

regras eram desrespeitadas pela população local; um bom 

gerenciamento e apoio à Polícia Nacional do Haiti, foram mais 

eficazes na solução de situações que poderiam ocasionar 

desentendimentos e desconfortos.  

Encarregado do 

Almoxarifado 

Não vivenciado. 

Observador Militar Realmente os conhecimentos que foram me passados do direito 

internacional foram extremamente válidos nas tomadas de decisão 

sempre que me deparava com alguma situação, sem dúvidas, eu 

parava para refletir sobre a questão do direito internacional e DIH. 

Havia sempre momentos de reflexão quanto a isso. Porém a minha 

missão era extremamente pacífica, cujo objetivo era coordenar e 

monitorar o acordo de paz, então todo tipo de problema que 

acontecia, eu reportava. Era um trabalho de observador 

militar, então sempre que havia alguma violação de direitos 

humanos, violação relacionada com militares em relação a 

população como estupros, violações sexuais, principalmente, nós 

reportávamos. Quando tinha crime, atentado contra vida, tudo isso 

nós reportávamos. Esse era o principal objetivo do observador 

militar. Não digo tanto em relação quanto a tomada de decisão 

porque o Observador militar ele colhe subsídios para que 

realmente, nos mais altos níveis se tome uma decisão baseada no 

que foi coletado pelo observador militar 

Oficial de Finanças da 

Seção de Assuntos Civis 

Não foi o meu caso, pois na maioria das vezes eu não atuava 

diretamente com a tropa. 

Integrante do 

Departamento de 

Operações Psicológicas 

do BRABAT 

Sem dúvidas, a experiência de recebermos esse conhecimento foi 

fundamental, para, quando não solucionar as novas questões, ao 

menos para criar mais subsídios para tomar decisões mais justas 

e com menos efeitos colaterais, preservando o DI. 

Comandante da Força 

Militar da ONU (Force 

Commander da 

MINUSTAH) 

----- 
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Chefe da Seção de 

Finanças 

Sim 

Tabela 3 - Respostas da Pergunta 2 

  

 

 Em resposta à presente questão, os entrevistados apresentaram respostas 

afirmativas. E identificando em seus relatos situações onde se preservou a vida dos 

haitianos e do contingente das missões de paz e ações outras onde foram adotadas 

as recomendações da carta da ONU, assim se colocam: “Sim. Em inúmeras 

oportunidades, mesmo sob forte pressão adversa, a “vida” foi priorizada nas 

operações.” 

 “Sem dúvidas, a experiência de recebermos esse conhecimento foi fundamental... 

para criar mais subsídios para tomar decisões mais justas e com menos efeitos 

colaterais, preservando o DI.”  

“Com certeza, nos procedimentos...onde regras eram desrespeitadas pela população 

local; um bom gerenciamento e apoio à Polícia Nacional do Haiti, foram mais eficazes 

na solução de situações que poderiam ocasionar desentendimentos e desconfortos.” 

 “Realmente os conhecimentos que foram me passados do direito internacional foram 

extremamente válidos...sempre que havia alguma violação de direitos 

humanos, violação relacionada com militares em relação a população como estupros, 

violações sexuais, principalmente, nós reportávamos. Quando tinha crime, atentado 

contra vida, tudo isso, nós reportávamos...”   

 Os relatos das vivências orientadas pelo conteúdo do treinamento recebido 

identificaram situações onde a “vida foi priorizada nas operações.” Nas tomadas de 

decisão, diz o entrevistado, “sempre que me deparava com alguma situação, sem 

dúvidas, eu parava para refletir sobre a questão do direito internacional e DIH”. Entre 

os entrevistados atuando em função de caráter estritamente interno obtiveram-se as 

seguintes respostas: “Não foi o meu caso, pois na maioria das vezes eu não atuava 

diretamente com a tropa” e “Não vivenciado.” 

 Os depoimentos dos entrevistados em resposta a esta questão, notadamente 

nas funções de caráter externo, confirmam a utilização do conteúdo do treinamento 



78 
 

oferecido pelo CCOPAB, nos momentos em que lhe serviram como referencial para 

tomada de decisão diante de questões emergenciais que envolvessem a preservação 

do DI. 

 

   

 FUNÇÃO 

RESPOSTAS PERGUNTA 2.1 

Poderia nos enriquecer com seu relato mesmo não sendo 

a   resposta positiva? 

 

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 

Em certa oportunidade houve nossa intervenção em favor de um 

cidadão haitiano que estava sendo teoricamente executado por 

forças policiais locais. Independente do motivo, da prisão, foi 

interposta a prisão e a garantia da vida do cidadão. 

Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de 

Paz em Cité de Soleil 

O fato de recebermos treinamento e executarmos técnicas de 

reação tática às operações nos propiciou prepararmos o nosso 

pessoal e chegarmos para reagirmos adequadamente às ações 

impetradas pela força adversa. Em alguns casos, o fato de 

recebermos esse treinamento, fez diferença entre vida e morte, 

preservando a imagem do Brasil e mantendo o ambiente seguro e 

estável, nossa principal missão no Haiti. 

Motorista de Viatura 

Blindada de Transporte 

de Tropa (Urutu) 

Não Respondeu. 

Encarregado do 

Almoxarifado 

Nada a registrar, pois atuei mais na sede. 

 

Observador Militar Não respondeu 

Oficial de Finanças da 

Seção de Assuntos Civis 

Nada relevante 

Integrante do 

Departamento de 

Operações Psicológicas 

do BRABAT 

O fato de recebermos treinamento e executarmos técnicas de 

reação tática às operações nos propiciou prepararmos o nosso 

pessoal e chegarmos para reagirmos adequadamente às ações 

impetradas pela força adversa. Em alguns casos, o fato de 

recebermos esse treinamento, fez diferença entre vida e morte, 

preservando a imagem do Brasil e mantendo o ambiente seguro e 

estável, nossa principal missão no Haiti. 

Comandante da Força 

Militar da ONU (Force 

Commander da 

MINUSTAH) 

Eu vivi situações diversas no Haiti e no Congo em quase 5 anos 

como Force Commander. Como não fiz treinamento no CCOPAB 

não dá para relacionar. 
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Chefe da Seção de 

Finanças 

As ações tinham o foco claro da busca da reestruturação do país 

anfitrião. As decisões na área financeira levavam em consideração 

em 1º lugar o desenvolvimento econômico financeiro local. 

Tabela 4 - Respostas da Pergunta 2.1 

 

 

 As respostas oferecidas pelos entrevistados na presente questão, estão em 

atendimento à solicitação de enriquecimento da questão anterior, sendo as aqui 

prestadas, uma complementação sugerindo-se optativa. Um dos entrevistados que 

atua em função de caráter estritamente interno relatou: “As ações tinham o foco claro 

da busca da reestruturação do país anfitrião. As decisões na área financeira levavam 

em consideração em 1º lugar o desenvolvimento econômico financeiro local.” E ante 

entrevistados que atuam em função de caráter externo: “Em alguns casos, o fato de 

recebermos esse treinamento, fez diferença entre vida e morte, preservando a 

imagem do Brasil e mantendo o ambiente seguro e estável, nossa principal missão no 

Haiti.” 

 “Em certa oportunidade houve nossa intervenção em favor de um cidadão haitiano 

que estava sendo teoricamente executado por forças policiais locais. Independente 

do motivo, da prisão, foi interposta a prisão e a garantia da vida do cidadão.” 

 Entre os relatos obtidos de entrevistados que atuaram em função de caráter 

estritamente interno, observaram-se respostas em branco e depoimentos como: 

“Nada a registrar, pois atuei mais na sede.” e “Nada relevante” Alguns relatos 

espontâneos, de entrevistados que atuaram nas funções de caráter estritamente 

interno, podem ser encontradas na tabela anterior, antecipando ao solicitado na 

presente questão.  

 Os depoimentos dos entrevistados, independente da função exercida, 

registram ações voltadas para utilização dos conhecimentos repassados pelo 

CCOPAB, durante atuação nas tropas das missões de paz sempre voltadas para a 

preservação do DI. 

 

FUNÇÃO RESPOSTAS PERGUNTA 3 
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Diante da alta complexidade que envolve a atuação das Forças 

de Paz em ambiente hostil ou beligerante, considera que o 

treinamento recebido pelo CCOPAB/CIOPaz haja suprido 

todas as necessidades surgidas no campo de ação durante as 

operações de paz frente à necessidade de preservação do DI?  

 

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 

Sim. Em todos os aspectos a preparação do contingente brasileiro 

atendeu com eficiência o bom cumprimento da missão, com a 

preservação dos direitos humanos internacionais. 

Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de 

Paz em Cité de Soleil 

Não posso afirmar todas, pois uma missão como essa, em 

ambiente externo e com contato com uma cultura tão distinta, torna 

complexos es desafios. Assim, o treinamento ajuda, sobremaneira, 

mas não é o suficiente, pois torna-se impossível abordar todas as 

situações possíveis. De qualquer forma, foram fundamentais para 

a formação de ações involuntárias necessárias para resolver 

problemas inéditos. 

Motorista de Viatura 

Blindada de Transporte 

de Tropa (Urutu) 

Tenho a certeza da eficácia do treinamento, prova disso está bem 

clara quando o próprio povo haitiano que muitas vezes foi avesso 

à idéia da atuação das tropas da ONU em seu território, criar um 

clima amigável e de respeito para com as tropas brasileiras.  

Encarregado do 

Almoxarifado 

O treinamento centralizado foi de suma importância, pois criou um 

ambiente igual ao teatro de operações, facilitando a vida no teatro 

de operações. 

Observador Militar O treinamento foi fundamental de extrema importância, de extrema 

relevância, para entender, compreender a relevância, a 

importância do direito internacional sem dúvidas, principalmente 

com relação a proteção a vida humana. 

Oficial de Finanças da 

Seção de Assuntos Civis 

Sim. A tropa era muito bem adestrada.  

 

Integrante do 

Departamento de 

Operações Psicológicas 

do BRABAT 

Não posso afirmar todas, pois uma missão como essa, em 

ambiente externo e com contato com uma cultura tão distinta, torna 

complexos es desafios. Assim, o treinamento ajuda, sobremaneira, 

mas não é o suficiente, pois torna-se impossível abordar todas as 

situações possíveis. De qualquer forma, foram fundamentais para 

a formação de ações involuntárias necessárias para resolver 

problemas inéditos. 

Comandante da Força 

Militar da ONU (Force 

Commander da 

MINUSTAH) 

----- 
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Chefe da Seção de 

Finanças 

Dentro da minha área de atuação, sim. 

Tabela 5 - Respostas da Pergunta 3 

  

 Em resposta à esta indagação os entrevistados que atuaram em função de 

caráter estritamente interno responderam afirmativamente: “Sim. A tropa era muito 

bem adestrada.” e “Dentro da minha área de atuação, sim.” 

Entre os entrevistados que atuaram em função de caráter externo, registrou-se 

a seguinte resposta: “Não posso afirmar todas, pois uma missão como essa em 

ambiente externo e com contato com uma cultura tão distinta, torna complexos os 

desafios. Assim, o treinamento ajuda, sobremaneira, mas não é o suficiente, pois 

torna-se impossível abordar todas as situações possíveis. De qualquer forma, foram 

fundamentais para a formação de ações involuntárias necessárias para resolver 

problemas inéditos.” 

 As demais foram afirmativas: “Sim. Em todos os aspectos a preparação do 

contingente brasileiro atendeu com eficiência o bom cumprimento da missão, com a 

preservação dos direitos humanos internacionais.”  “Tenho a certeza da eficácia do 

treinamento”.  E ainda: “O treinamento foi fundamental de extrema importância, de 

extrema relevância, para entender, compreender a relevância, a importância do direito 

internacional...”  

A questão colocada como se o treinamento houvesse suprido “todas” as 

necessidades surgidas no campo de ação, causou dúvida: “Não posso afirmar 

todas...” Quanto a considerar que o treinamento recebido pelo CCOPAB/CIOPaz haja 

suprido a necessidades surgidas no campo de ação, durante as operações de paz 

frente à necessidade de preservação do DI, as respostas, tanto dos entrevistados em 

função de caráter estritamente interno, quanto os em função de caráter externo, 

apresentam-se afirmativas.  

      

FUNÇÃO RESPOSTAS PERGUNTA 4 

Tomando-se em conta sua experiência prática nas 

Missões de Paz, o que se manteria e o que seria importante 

acrescentar ao treinamento do CCOPAB/CIOPaz que viesse 
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contribuir nas tomadas de decisão diante das situações de 

emergência nas operações de paz? 

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 

A preparação é satisfatória. Acrescentaria a participação de 

intérpretes às ações ostensivas, diante do fato que o idioma muitas 

vezes é o maior impedimento. 

Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de 

Paz em Cité de Soleil 

Torna-se imprescindível acompanhar a evolução de doutrinas no 

mundo, contextualizando, sempre, com a missão e os objetivos 

nacionais a que se propõe. 

Motorista de Viatura 

Blindada de Transporte 

de Tropa (Urutu) 

Seria importante que todos os militares empregados por mais que 

estejam em missões específicas, tenham habilitação plena na 

condução dos veículos que serão empregados na missão e prévio 

conhecimento dos percursos e coordenadas dos principais pontos 

do país onde a tropa será empregada.  

Encarregado do 

Almoxarifado 

Seria interessante intensificar o aprendizado sobre o dialeto local, 

pois a comunicação é de suma importância, podendo ocasionar 

atritos por falta de entendimento do dialeto. 

Observador Militar Mas com relação ao processo decisório o que me foi passado 

como observador militar, a carga que me foi passada em termo de 

disciplina foi extremamente suficiente. 

Oficial de Finanças da 

Seção de Assuntos Civis 

Manteria o adestramento para o emprego como polícia e em 

operações de combate. Acrescentaria ao treinamento instruções 

que versem sobre a cultura da população da área abrangida pela 

Missão de Paz e sobre a relação com outros Organismos 

Internacionais. 

Integrante do 

Departamento de 

Operações Psicológicas 

do BRABAT 

Torna-se imprescindível acompanhar a evolução de doutrinas no 

mundo, contextualizando, sempre, com a missão e os objetivos 

nacionais a que se propõe. 

Comandante da Força 

Militar da ONU (Force 

Commander da 

MINUSTAH) 

--------- 

Chefe da Seção de 

Finanças 

Acredito que considerações básicas sobre comércio exterior seria 

de grande importância, uma vez que existem tratativas para a 

obtenção de recursos materiais no comércio internacional, e em 

especial nos países vizinhos, a exemplo da república dominicana. 

Tabela 6 -Respostas da Pergunta 4 
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 Em resposta, os entrevistados ofereceram sugestões diversificadas. Entre os 

que atuaram em função estritamente interna: “[...]intensificar o aprendizado sobre o 

dialeto local” “Manteria o adestramento para o emprego como polícia e em operações 

de combate... Acrescentaria ao treinamento instruções que versem sobre a cultura da 

população...”    “Acredito que considerações básicas sobre comércio exterior seria de 

grande importância...” 

 E os de função externa: “A preparação é satisfatória. Acrescentaria a 

participação de intérpretes às ações ostensivas, diante do fato que o idioma muitas 

vezes é o maior impedimento.” “Torna-se imprescindível acompanhar a evolução de 

doutrinas no mundo, contextualizando, sempre, com a missão e os objetivos nacionais 

a que se propõe.” “Seria importante que todos os militares empregados por mais que 

estejam em missões específicas, tenham habilitação plena na condução dos veículos 

que serão empregados na missão e prévio conhecimento dos percursos e 

coordenadas dos principais pontos do país onde a tropa será empregada.” “[...]com 

relação ao processo decisório ...a carga que me foi passada em termos de disciplina 

foi extremamente suficiente.” 

 A necessidade do conhecimento do idioma e maior intimidade com a cultura 

dos haitianos, foi colocada por parte dos entrevistados que atuam nas funções de 

caráter interno e de caráter externo. As respostas se referem em sua maioria a 

contribuições de enriquecimento do currículo do treinamento atendendo ao solicitado 

pela questão e os entrevistados. Os depoimentos apresentam singularidade particular 

em se tratando da área específica de atuação, independente da função, se de caráter 

interno ou externo. Quanto à preparação por parte do CCOPAB, consideraram-na 

satisfatória. As sugestões oferecidas, apontam para a melhoria das relações com o 

país beneficiado, tendo em vista a manutenção da paz, observando o respeito ao DI. 

 

   

 FUNÇÃO 

RESPOSTAS PERGUNTA 5 

Reportando-nos a sua experiência como integrante da 

MINUSTAH, como descreveria os momentos de tomada de 

decisão diante de situações de conflito, tendo em vista ao 

mesmo tempo a preocupação em agir preservando o Direito 

Internacional?  



84 
 

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 

Por inúmeras vezes na abordagem de uma situação crítica, 

procurou-se o diálogo com a liderança oponente para se 

estabelecer acordos que preservassem a vida e a dignidade. 

Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de 

Paz em Cité de Soleil 

A tomada de decisão envolve, muitas vezes, situações inéditas e, 

desta forma, muitas vezes, coloca-se em risco a imagem do país, 

tendo em vista a possibilidade de ocorrência de efeitos colaterais 

adversos. O direito internacional deve ser uma preocupação 

constante durante todo o tempo que perdurar a missão a fim de 

mitigar os riscos inerentes à ela. 

Motorista de Viatura 

Blindada de Transporte 

de Tropa (Urutu) 

A tomada de decisão pode ser muito complexa, proporcional ao 

ambiente de hostilidade em que nos encontramos. Nesses casos 

a maior e mais coerente preocupação, se exigisse pronta resposta, 

seria de empregar o armamento ou equipamento de forma 

proporcional, nunca excedendo à força adversa. 

Encarregado do 

Almoxarifado 

Não vivenciei algo parecido. 

 

Observador Militar Não tenho a experiência empírica por ter atuado no Sudão e não 

na MINUSTAH. 

Oficial de Finanças da 

Seção de Assuntos Civis 

Presenciei decisões bastante equilibradas, principalmente as 

tomadas pelos oficiais da Célula de Operações. 

Integrante do 

Departamento de 

Operações Psicológicas 

do BRABAT 

A tomada de decisão envolve, muitas vezes, situações inéditas e, 

desta forma, muitas vezes, coloca-se em risco a imagem do país, 

tendo em vista a possibilidade de ocorrência de efeitos colaterais 

adversos. O direito internacional deve ser uma preocupação 

constante durante todo o tempo que perdurar a missão a fim de 

mitigar os riscos inerentes a ela. 

Comandante da Força 

Militar da ONU (Force 

Commander da 

MINUSTAH) 

As tomadas de decisão são baseadas na percepção. O 

conhecimento auxilia que tem percepção. As regras, incluindo o DI, 

estão dentro da percepção. Não há pensamento isolado sobre o 

DI. 

Chefe da Seção de 

Finanças 

A condução das ações foi por meio do diálogo e livre 

convencimento das autoridades locais para que os procedimentos 

visualizados como padrão fossem adotados. 

Tabela 7 - Respostas da Pergunta 5 

 

 

Em atendimento a esta questão, os entrevistados, em função estritamente 

interna respondem: “A condução das ações foi por meio do diálogo e livre 
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convencimento das autoridades locais para que os procedimentos visualizados como 

padrão fossem adotados.”  “Presenciei decisões bastante equilibradas, principalmente 

as tomadas pelos oficiais da Célula de Operações.” “Não vivenciei algo parecido.” 

Os entrevistados em função externa se colocam: “O Direito Internacional deve ser uma 

preocupação constante durante todo o tempo que perdurar a missão a fim de mitigar 

os riscos inerentes a ela.”  “...procurou-se o diálogo com a liderança oponente para se 

estabelecer acordos que preservassem a vida e a dignidade.” “A tomada de decisão 

pode ser muito complexa... se exigisse pronta resposta, seria de empregar o 

armamento ou equipamento de forma proporcional, nunca excedendo à força 

adversa.” “A condução das ações foi por meio do diálogo e livre convencimento das 

autoridades locais para que os procedimentos visualizados como padrão fossem 

adotados.” 

As respostas a esta questão, independente da função desempenhada entre os 

entrevistados, se estritamente interna ou externa, indicam a mesma condução das 

ações na tomada de decisão diante de situações de conflito, estabelecendo acordos 

através do diálogo, resguardando a vida e a dignidade, tendo em vista a preocupação 

em agir preservando ao mesmo tempo o Direito Internacional, durante a atuação nas 

tropas das missões de paz. 

 

FUNÇÃO RESPOSTAS PERGUNTA 6 

Ainda nos referindo a essa mesma experiência (sob a ótica do 

DI), como avaliaria os resultados da participação brasileira na 

MINUSTAH, para a nação alvo da missão e para o Brasil em 

relação às comunidades interna e internacional?  

Adjunto de 

Pelotão/Comandante de 

Grupo de Combate 

Plenamente satisfatória, tendo em vista a crescente procura de 

parte daquela população, por condição de passar a viver em nosso 

país, tendo em vista a maneira como foram tratados pelas tropas 

brasileiras. 

Comandante de Cia de 

Fuzileiros das Forças de 

Paz em Cité de Soleil 

Os resultados foram, a meu ver, muito melhores que o esperado, 

desde o início da participação brasileira na missão. O Brasil soube 

se preparar adequadamente e se empenhar ao máximo, colhendo 

os louros positivos, tanto internamente, quanto externamente, 

fazendo disso um motivo de orgulho e um caso de sucesso na 

história recente do país no cenário internacional. 
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Motorista de Viatura 

Blindada de Transporte 

de Tropa (Urutu) 

Como disse anteriormente, o emprego e desenvolvimento das 

tropas brasileiras dentro das operações da MINUSTAH, foi de 

pleno êxito, por muitas vezes ressaltado pelos demais países que 

integravam o efetivo e pelo próprio consentimento do povo 

haitiano. Que fazia questão de frisar ao encontrar o soldado 

brasileiro "Só existe a MINUSTAH por causa do Brasil", 

ressaltando o respeito e admiração daquele povo, principalmente 

pela atuação brasileira dentro de todos os preceitos de respeito ao 

DI, e de facilidade de integração de nosso Exército com o foco 

principal, na atuação de atividades de CIMIC e de Garantia da Lei 

e da Ordem, de forma conjunta e proporcional. 

Encarregado do 

Almoxarifado 

A missão foi um marco histórico e certamente contribuiu para 

enaltecer o EB junto as comunidades internacionais e internas. 

Observador Militar Com relação a essa participação do Brasil na MINUSTAH, em 

termos de contribuição no que se refere a preservação do direito 

internacional principalmente para a comunidade internacional e pra 

gente, acho que foi uma grande referência, a participação brasileira 

no que se refere à preservação do direito internacional. Acho que 

foi um grande exemplo, uma baita referência. Tanto é que depois 

surgiram uma série de pensamentos e entendimentos a respeito 

daquele “brazilian way of peacekeeping” que norteou bastante 

aquela questão de que o Brasil tinha uma maneira diferente de 

fazer parte de missões de paz, que na verdade é o jeito brasileiro 

de ser. O brasileiro tem um jeito de latino, um jeito diferente de ser 

e quando ele vai para uma missão de paz ele transforma tudo que 

ele é em sentimento, naquele sentimento de como se tivesse 

ajudando o povo brasileiro. Então é a tal da empatia, que acho que 

isso foi um grande referencial na MINUSTAH, não porque eu estive 

lá, mas por fruto de uma série de pesquisas. Eu fiz até entrevistas 

de alguns oficiais que estiveram lá. Que estiveram participando, 

que trabalham doutrina, que estudam doutrina, que servem no 

CCOPAB e que eles me passaram. Então essa empatia que o 

soldado brasileiro tem é um divisor de águas e que seria o 

bastante, que contribuiu bastante para a preservação do direito 

internacional e ainda, e mais além, serviu muito como referência 

para diversos países que trabalham em operações de paz e 

diversas outras operações que acontecem mundo afora. Mas é 

uma característica das tropas brasileiras, é uma característica do 

brasileiro, é uma característica do exército brasileiro. Então achei 

que a participação na MINUSTAH, realmente ela trouxe uma série 
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de consequências e quando a gente para refletir em relação ao 

direito internacional, sem sombra de dúvidas, o Brasil ele foi uma 

referência, o exército brasileiro foi uma referência, ou melhor, as 

forças armadas brasileiras foram referência, no que se refere a 

preservação do direito internacional. Claro, não sei, não tive 

acesso a questão de violações. Pelo que estudei, eu vi e entrevistei 

por ocasião da minha dissertação, eu vi que no cômputo geral, nós 

fomos e somos referência quanto a isso, por conta de toda nossa 

cultura de nossa empatia e também da nossa preparação. O 

CCOPAB ele teve um papel fundamental ao longo dos treze anos 

de MINUSTAH, sem sombra de dúvidas, ele evoluiu como 

estabelecimento de ensino, como centro de excelência em 

operações de paz e que realmente vem contribuindo com toda 

essa preservação do direito internacional, com toda a difusão dos 

conhecimentos relacionados ao direito internacional para os 

militares que vão para missões de paz. 

Oficial de Finanças da 

Seção de Assuntos Civis 

Excepcional. No 15º Contingente, o BRABAT 1 seguiu estritamente 

as Normas referentes ao direito internacional, em especial na 

conduta com mulheres (GENDER) e crianças. 

Integrante do 

Departamento de 

Operações Psicológicas 

do BRABAT 

Os resultados foram, a meu ver, muito melhores que o esperado, 

desde o início da participação brasileira na missão. O Brasil soube 

se preparar adequadamente e se empenhar ao máximo, colhendo 

os louros positivos, tanto internamente, quanto externamente, 

fazendo disso um motivo de orgulho e um caso de sucesso na 

história recente do país no cenário internacional. 

Comandante da Força 

Militar da ONU (Force 

Commander da 

MINUSTAH) 

- A participação brasileira importante foi de 2004 a 2008, depois no 

auxílio pós terremoto. 

-Para as pessoas diretamente beneficiadas no Haiti, o brasil foi 

importante. 

- Na comunidade internacional o Brasil ganhou prestígio. 

- Para o Haiti, o brasil auxiliou naquele período. Não tem 

consequências de longo prazo. 

- Para o Brasil, além do prestígio, foi útil para as Forças Armadas. 

Chefe da Seção de 

Finanças 

Significativamente positiva. O Haiti foi pacificado e a população 

retomou a confiança na busca de uma vida digna. O Brasil teve 

ratificado a capacidade operacional do seu poder militar, 

evidenciando ser um ator importante no concerto da ONU, 

possuindo a vocação para participar de processos de promoção de 

ambiente seguro e estável e para contribuir com a harmonização 

da comunidade internacional. 
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Tabela 8 - Respostas da Pergunta 6 

 

 

 Avaliando os resultados da participação brasileira na MINUSTAH, sob a ótica 

do DI, extraímos amostra significativa dos depoimentos prestados: “Plenamente 

satisfatória, tendo em vista a crescente procura de parte daquela população, por 

condição de passar a viver em nosso país, tendo em vista a maneira como foram 

tratados pelas tropas brasileiras”; “o emprego e desenvolvimento das tropas 

brasileiras dentro das operações da MINUSTAH, foi de pleno êxito”; “A missão foi um 

marco histórico e certamente contribuiu para enaltecer o (Exército Brasileiro) EB junto 

as comunidades internacionais e internas”;  “o Brasil foi uma referência, o exército 

brasileiro foi uma referência, ou melhor, as forças armadas brasileiras foram 

referência, no que se refere a preservação do direito internacional”;  “A missão foi um 

marco histórico e certamente contribuiu para enaltecer o EB junto as comunidades 

internacionais e internas”; “Significativamente positiva”; “A missão foi um marco 

histórico e certamente contribuiu para enaltecer o EB junto às comunidades 

internacionais e internas”;  e “para o Brasil, além do prestígio, foi útil para as Forças 

Armadas”. 

 Os entrevistados em suas respectivas funções, consideraram positivos os 

resultados da participação brasileira na MINUSTAH, tanto para a nação receptora da 

missão quanto para o Brasil em relação às comunidades interna e internacional.  

Análise Conclusiva: 

Diante dos resultados da análise e interpretação das entrevistas, no que se 

refere a considerar determinante ou imprescindível o conteúdo do treinamento das 

tropas das missões de paz pelo CCOPAB, todas as respostas se fizeram afirmativas, 

independente da função exercida pelo entrevistado. 

 Quanto à projeção internacional alcançada pelo Brasil em decorrência de sua 

atuação nas missões de paz em especial a MINUSTAH, sob a égide do direito 

internacional e Carta das Nações Unidas, os entrevistados se expressaram 

afirmativamente, independente da função exercida, apresentando depoimentos 

ratificando e justificando suas afirmativas.  
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Em acordo com os objetivos específicos propostos a serem investigados 

através das entrevistas, ficam comprovados, sob o ponto de vista dos entrevistados:  

haver sido determinante ou imprescindível o conteúdo do treinamento das tropas das 

missões de paz pelo CCOPAB; haver sido o reconhecido que a projeção internacional 

do Brasil se deu a partir de sua atuação junto às missões de paz, sob a égide do direito 

internacional: do treinamento à MINUSTAH. 

  

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Brasil é pioneiro em solucionar conflitos com seus vizinhos na América do 

Sul. Tornou-se um país geopoliticamente estável, “antes pelo recurso à negociação 

diplomática do que pela guerra.”141 O somatório dessas condições o “enquadram 

como uma potência média global142”, apontando grandes possibilidades de projeção 

diante da Comunidade Internacional.  Em acordo com as possibilidades apontadas, o 

Brasil obteve resultados significativos durante sua jornada no conselho de segurança 

da ONU, ocupando por 10 biênios o assento não permanente. Suas decisões eram 

baseadas em posicionamentos favoráveis aos Estados com maior influência, no 

intento de estreitar relações com os mesmos para conquistar maior prestígio na 

comunidade internacional. Esse posicionamento, por vezes, feria princípios da sua 

constituição.  

Durante vinte anos, o Brasil ficou afastado do CSNU, devido principalmente ao 

período do Regime Militar (1964/84 – visto internacionalmente como um regime 

antidemocrático), e buscava com o novo governo reafirmar sua democracia e alcançar 

credibilidade internacional. Após a Guerra Fria quando o Conselho de Segurança da 

ONU voltou a operar com maior vigor o país viu a oportunidade de atuar com 

expressividade na Organização das Nações Unidas. As missões de paz foram o 

instrumento mais adequado para intensificar sua participação na ONU. 

O compromisso com missões de paz, particularmente com fornecimento de 

tropas, é uma forma de demonstrar que o país assumiu definitivamente a democracia 

segundo Sotomayor (2014), e traz maior credibilidade a sua política externa. A 

 
141 LIMA, 2005, P.4. 
142 KJELLÉN, 1917. 
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atuação efetiva do país nas missões também funcionou como um meio de projetar o 

Brasil como uma potência Média mundial baseado no conceito de Lima (2005), de 

representatividade geográfica na América do Sul. 

Atuar em missões de paz exige o cumprimento rigoroso dos princípios 

preconizados pelo Direito Internacional, base incontestável da Carta das Nações 

Unidas e do Manual de Treinamento da ONU (CPTM). Com o intuito de alcançar maior 

prestígio internacional, o Brasil precisava se destacar nas Missões. O compromisso 

em fornecer tropas exigia um maior foco no treinamento das forças atuantes nas 

operações.  

Coube ao CCOPAB responsável por esse treinamento, o papel fundamental na 

capacitação das tropas que representaram o país nas missões. O Brasil tem cumprido 

seu papel em treinar e capacitar suas forças armadas promovendo o incremento da 

participação em missões de paz. Isso ratifica a capacidade dos militares brasileiros, 

participantes do treinamento no CCOPAB, a partir dos conhecimentos ali adquiridos, 

colocar em prática as regras de atuação nas operações das missões de paz com um 

comportamento de alto nível (conforme previsto no Core Pre-Deployment Training 

Materials da ONU). Os reflexos do treinamento tornam-se visíveis através dos 

resultados positivos da atuação na MINUSTAH projetando o poder de prestígio militar 

do país para além das fronteiras nacionais (conforme previsto nos documentos 

estratégicos de defesa nacional).  

A MINUSTAH foi citada por ter sido até o presente, a missão com maior 

relevância, devido ao comando assumido pelo Brasil segundo Hamann (2016). O país 

teve a oportunidade de demonstrar sua capacidade de assumir uma operação de 

caráter multilateral que exigia atuação não somente nos conflitos, mas na 

reestruturação do Haiti como, relatado em seu histórico. A MINUSTAH foi uma 

operação de caráter multilateral que atuou não só na segurança com a contenção dos 

conflitos sociais, como também apoiou operações de cunho estrutural político e 

econômico. Ernst (2014), destaca que a abordagem de cada operação de paz é única 

e profundamente planejada, apresentando um perfil multilateral na ajuda às nações 

receptoras da missão; cria condições para a paz duradoura, protege civis, auxilia o 

desarmamento, promove o restabelecimento do estado de direito. As ações de caráter 

multilateral promovem uma reestruturação do Estado buscando gerar maior 

estabilidade econômica do país receptor da operação de paz.   
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Segundo a Carta das Nações Unidas, o respeito aos direitos humanos e a 

solução pacífica de conflitos é o patamar basilar da atuação em missões de paz. O 

país se destacou pela conduta de suas tropas na missão. A atitude da tropa na missão 

internacional representa a atitude da Nação nas relações internacionais.143 O Brasil 

mostrou-se capaz de primar pela resolução diplomática das questões confrontadas na 

missão e destacou-se pela atuação multilateral e pacífica. A diplomacia brasileira e a 

preservação da soberania do país assistido nas missões refletem seus princípios 

constitucionais e reafirmam a capacidade do país em assumir e comandar missões 

complexas da ONU. 

O resultado positivo obtido na atuação MINUSTAH, possibilitou ao país maior 

prestígio e credibilidade no CSNU, reafirmado na fala do Force Commander da 

MINUSTAH “Na comunidade internacional o Brasil ganhou prestígio”144. A partir da 

instauração da MINUSTAH o país teve mais flexibilidade e voz nas tomadas de 

decisão do CSNU e pôde se colocar com autonomia sem depender do posicionamento 

das grandes potências mundiais. A necessidade de o Brasil investir no treinamento 

para se destacar nas missões de paz, provém do interesse do país em alcançar maior 

projeção internacional por meio de uma participação mais efetiva na comunidade 

internacional. O anseio por uma vaga entre os cinco membros permanentes do CSNU 

e pela maior transparência nas decisões do Conselho de Segurança se justifica pela 

necessidade do país em frear os privilégios concedidos às questões e decisões 

trazidas pelos membros permanentes e conquistar voz ativa e maior prioridade no que 

tange as questões internacionais de seu interesse. Portanto as missões de paz 

funcionam como uma estratégia do Brasil em abraçar as forças internacionais e 

estabelecer relações entre países que compartilham dos mesmos interesses pró-

democráticos na comunidade internacional.  

Cabe reafirmar que a atuação das tropas brasileiras na MINUSTAH foi 

“reconhecida pelo povo haitiano e pelas autoridades internacionais devido à peculiar 

forma de atuação, dos treinamentos recebidos antes da missão a da própria formação 

profissional adquirida nas forças”145.  Os resultados positivos gerados pela atuação 

brasileira na MINUSTAH sob a égide do direito internacional, permitiram uma ampla 

 
143 Baseado nas relações internacionais segundo Morgenthau. 
144 Nota: Force Commander da MINUSTAH em resposta aos dados coletados em entrevista neste trabalho, 
tabela 8, p. 87. 
145 Ministro Mauro Vieira, 2015. 
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projeção internacional do Brasil que por haver ocupado por dez biênios, assento não 

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, reuniu em seu percurso 

atributos que justificam a busca de assento permanente nesse mesmo Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. 
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