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RESUMO 
O Brasil possui um histórico considerável de participação em missões de paz sob a égide da 
Organização das Nações Unidas e o tema é potencialmente valoroso, principalente em função 
da recente participação brasileira na MINUSTAH. A base legal deste tipo de operação é oriunda 
do ordenamento jurídico vigente com relevância para a Carta das Nações Unidas, a Constituição 
da República Federativa do Brasil/1988, a Política e a Estratégia Nacional de Defesa, dentre 
outras. A Necessidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas desdobrar contingentes 
militares em diversas partes do mundo deu a oportunidade para as Forças Armadas brasileiras 
desdobrarem contingentes militares na MINUSTAH, e esta atividade proporcionou a projeção da 
imagem do Brasil junto as Nações Unidas, quer seja pelo papel de liderança na missão, quer 
seja pelo suesso dos contigentes ao longo das atividades. Portanto, a conclusão denota que o 
Brasil se valeu do sucesso das ações dos contigentes brasileiros bem como da liderança sobre 
o componente militar da MINUSTAH para projetar poder e contribuir positivamente para a 
imagem do Brasil. 
 
Palavras-chave: Operações de Manutenção de Paz, Projeção do Poder Nacional, Política 
Externa, MINUSTAH 

 
 
ABSTRACT 
Brazil has a considerable track record of participation in peacekeeping missions under the 
auspices of the United Nations, and the topic is potentially valuable especially given Brazil's 
recent participation in MINUSTAH. The legal base of this type of operation comes from the current 
legal system relevant to the United Nations Charter, the Constitution of the Federative Republic 
of Brazil / 1988, the Politcs and the National Defense Strategy, among others. The need for the 
United Nations Security Council to deploy military contingents in various parts of the world 
provided the opportunity for the Brazilian Armed Forces to deploy military contingents in 
MINUSTAH, and this activity provided the projection of Brazil's image to the United Nations, 
whether due to the role of leadership in the mission, whether by the success of the contingents 
throughout the activities. Therefore, the conclusion shows that Brazil used the success of the 
actions of the Brazilian contingents as well as the leadership on the military component in 
MINUSTAH to project power and contribute positively to Brazil's image. 
 
Keyword: Peacekeeping Operations, National Power Projection, Foreign Policy, MINUSTAH 



1 INTRODUÇÃO  

O Brasil atendendo uma demanda de sua política externa nacional, vem 

participando de inúmeras missões de paz ao redor do mundo desde 1947, a fim de 

posicionar-se no concerto das nações sobre segurança internacional e defesa, 

ampliando assim o seu papel político internacional, sua autonomia e seu poder de 

negociação com os Estados. 

O Brasil desfruta, na atualidade, de uma posição de destaque no contexto 

internacional com estabilidade política, o que permite ao País buscar maior influência 

no mundo por meio do aumento de sua representatividade na Organização das 

Nações Unidas (ONU). (GARCIA, 2012) 

A Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH) foi criada, 

em 30 de abril de 2004, pela Resolução de 1.542 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, substituindo a Força Multinacional Interina (MIF), criada pela 

Resolução 1.529. A quarta Operação de Paz da ONU para o Haiti, no entanto, contou 

com um elemento inédito: O Brasil, que nunca tinha participado de uma operação de 

paz no Haiti. (VALLER FILHO, 2007). A missão foi encerrada em 2017. 

A MINUSTAH emerge de um cenário de total desestruturação politico-social a 

qual o Haiti estava submetido, e o Brasil, como membro das Nações Unidas, percebe 

nesta oportunidade uma forma de através do emprego de suas Forças Armadas se 

projetar no campo político e militar e ainda ser solidário a um país irmão com o qual 

possui relações diplomáticas de longa data. 

Segundo NASSER (2012), o processo decisório brasileiro para o Exército 

Brasileiro (EB)integrar a MINUSTAH foi baseado na prestação de solidariedade a um 

país da zona de influência brasileira e no aumento do perfil de atuação multilateral 

do Brasil, principalmente com a disposição da comunidade internacional em delegar 

aos brasileiros a responsabilidade pela liderança do componente militar da Missão, 

proporcionando reaparelhamento das tropas brasileiras e a reconfiguração do papel 

institucional dos militares no cenário internacional. A busca por um perfil mais 

desenvolvido no cenário regional e internacional encontrou no Haiti uma forma de 

projeção. A presença do Brasil na MINUSTAH, com o envio de tropa e a liderança 

brasileira de todo o contingente militar da missão, vinculou diretamente esse 

envolvimento à ideia afirmada pela diplomacia de cooperação em políticaexterna, a 

qualbusca promover a paz nacional e internacional. Nesse sentido, FAÇANHA 

(2017) esclarece que a atuação do Brasil na MINUSTAH foi uma fonte de prestígio 

internacional, uma vez que o país liderou o componente militar da missão, 



contribuindo para o avanço dos interesses nacionais brasileiros, sendo o principal o 

desenvolvimento econômico, pois sua participação nas missões reforçou a imagem 

que o Brasilconstruiu por meio da coerência das suas ações no sistema 

internacional. 

Cabe ressaltar que o emprego dos diversos contingentes ao longo dos mais de 

13 anos de missão está amparado em documentos de caráter relevante para o 

ordenamento vigente, tais como: A Carta das Nações Unidas, a Constituição da 

República Federativa do Brasil, a Estratégia Nacional de Defesa, A Política Nacional 

de Defesa, a Política Externa Brasileira, dentre outros. 

 

1.1 PROBLEMA  

  Face o acima exposto, surge a problemática da pesquisa que ora se delineia. 

Qual a contribuição dos contingentes do Exército Brasileiro na MINUSTAH para a 

projeção do Brasil? 

Neste sentido, a pesquisa torna-se relevante, uma vez que 27 contingentes da 

Força Terrestre foram empregados na MINUSTAH, desenvolvendo ações em prol do 

Haiti nos mais diversos espectros, no contexto da atuação da Política Externa 

Brasileia, sendo um vetor de projeção internacional do Brasil.  

Assim, o Exército Brasileiro destacou-se no cenário internacional, 

desempenhado com eficiência o comando militar da MINUSTAH. Esta participação 

gerou contribuições para o Brasil nos campos político e militar, além de grande 

projeção internacional.  

 
1.2 OBJETIVOS  

 
1.2.1 Objetivo Geral 

Qual a contribuição dos contingentes do Exército Brasileiro na MINUSTAH para 

a projeção do Brasil? 

 Respondendo essa pergunta encontra-se o seguinte objetivo geral descrito 

abaixo: 

Analisar como o envio de contingentes brasileiros para a missão das Nações 

Unidas para a estabilização do Haiti contribuiu para a projeção do Brasil. 

 
 
 
 
 



 
1.2.2 Objetivos Específicos 

Para permitir atingir-se o objetivo geral deste trabalho foram elencados 

objetivos específico de modo a auxiliar na compreensão lógica deste estudo, seguem 

os mesmos abaixo: 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais 

serão elencados em seguida: 

a. Apresentar o contexto histórico e político social sob o qual foi decretado a 

intervenção da ONU no Haiti 

b. Apresentar o arcabouço legal que ampara o emprego de tropa brasileira 

naquele país estrangeiro 

c. Analisar a participação dos contigentes brasileiros nas diversas fases da 

missão, de 2004 a 2017.  

 
1.4 JUSTIFICATIVAS  

De maneira resumida esta seção apresenta as principais razões que justificam 

a serventia desta pesquisa. Desta forma, a importância deste trabalho está 

amparada nos seguintes aspectos:  

Segundo SEITENFUS (2014), o efetivo somado de todos os contigentes 

brasileiros no Haiti foi o maior deslocado para além do território nacional desde a 2ª 

Guerra Mundial (37 mil militares em 26 Contigentes), além disso o Brasil chefiou a 

missão por intermédio de 14 oficiais generais. 

O destaque que a missão possuiu no período em que esteve vigente no 
âmbito das Nações Unidas projetou a imagem do Brasil no cenário 
internacional, destacou a eficiência na condução do contingente militar, 
além do alto grau de profissionalismo e capacidade das tropas brasileiras  

 

Por tanto, o presente estudo é importante uma vez que apresenta um panorama 

sobre a missão abordando os aspectos que levaram a construção de uma imagem 

positiva no cenário internacional e uma maior projeção do Brasil nas Nações Unidas 

por meio do emprega da Força Terrestre. Assim sendo, a pesquisa se justifica uma 

vez ser objetivo permanente a busca de projeção de poder regional e 

reconhecimento internacional. 

 



 

2 METODOLOGIA 

O trabalho fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e documental, por 

intermédio de consulta de literatura pertinente. Foram utilizadas, portanto, as 

seguintes técnicas de pesquisa:  

a. Qualitativa, voltada a análises de documentos e relatos na busca do 

entendimento das variáveis, mediante o estudo das obras referentes ao assunto 

e de documentos atualmente em vigor. 

 b. Bibliográfica porque focará na consulta de livros, manuais e artigos, teses 

e dissertações relacionadas ao escopo da pesquisa de acesso livre ao público em 

geral. 

Esta modalidade subsidiará o ponto de partida para as inferências acerca da 

PEB e da projeção de poder do Exército Brasileiro no cenário internacional. 

c. Documental porque utilizará documentos de trabalhos produzidos na 

MINUSTAH.  

Para o alcance das técnicas utilizadas, os passos seguidos foram: 

a. Levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes; 

 b. Seleção da bibliografia e de documentos; 

c. Leitura da bibliografia e dos documentos selecionados; e  

d. Montagem de arquivos digitais (fichamento), resumos e análises.  

A coleta de material foi efetivada por intermédio de consultas às bibliotecas 

da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), da Escola Superior 

de Guerra (ESG) e da Biblioteca do Exército Editora (BIBLIEx). Foram 

consultados, ainda, periódicos especializados, manuais nacionais, artigos e 

publicações nacionais e estrangeiros, dados do Ministério da Defesa e da rede 

mundial de computadores.  

O trabalho teve prosseguimento com a elaboração do texto, seguindo as 

questões – objeto de estudo – e enfatizando a situação-problema em torno da do 

emprego do EB na MINUSTAH, bem como as conclusões pertinentes com relação 

às contribuições nos campos político e militar. 

 

 

 

 

 



2.1 Revisão de Literatura 

Este trabalho foi limitado aos contingentes brasileiros da MINUSTAH, a partir das 

ações dos Brazilian Battalion (BRABAT), quando foram desenvolvidas operações 

militares e atividades de assistência humanitária e de defesa civil, e ainda, abrange 

a investigação sobre a projeção internacional do EB, no contexto do apoio à política 

externa brasileira. O trabalho foi desenvolvido com o propósito de reunir 

documentação que possibilite fundamentar resposta ao objetivo geral, o qual está 

formulado acerca das contribuições para o Brasil nos campos político e militar, 

advindas do emprego do Exército Brasileiro na MINUSTAH. Por sua vez, este 

objetivo geral ensejou objetivos específicos afetos aos aspectos legais e aos 

procedimentos administrativos necessários para integrar a MINUSTAH, bem como 

os documentos comprobatórios que legitimaram a participação brasileira, além de 

uma análise do emprego da Força Terrestre naquela missão. 

Assim, abordou-se a presente pesquisa da seguinte maneira: 

a. Apresentação do arcabouço legal e normativo para a participação em missões 

de paz sob a égide da ONU. Para tanto, será concebido um tópico que discorrerá 

sobre aspectos da Constituição Federal do Brasil, da Política Nacional de Defesa e 

da Estratégia Nacional de Defesa.  

b. Análise do contexto político-social. Ao longo dos tópicos 2.2.2 serão levantados 

aspectos que possibilitem identificar as razões do emprego de contigentes militares 

brasileiros, bem como sua influência na projeção da imagem do Brasil no cencerto 

das nações. 

c. Análise, por meio de revisão da literatura de como o Exército, permeando os 

dois aspectos supracitados, projetou a imagem do Brasil no concerto das nações. 

 
3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
3.1 Arcabouço Legal 

 
3.1.1 Constituição Federal 

Segundo SILVA (2015), a participação das Forças Armadas do Brasil em 

missões de paz baseia-se na Constituição e só acontece se forem atendidas 

algumas condições, sendo a principal delas a aceitação, por parte dos países ou das 

facções envolvidas no conflito, da presença de militares estrangeiros em seu 

território. A Constituição Federal prevê, ainda, que o procedimento de aprovação do 

envio de tropas brasileiras em Operações de Paz seja referendado pelo Congresso 



Nacional. O amparo básico que condiciona a participação brasileira em operações 

de manutenção da paz é regido pela Constituição Federal, que em seu artigo 4º 

regula as relações internacionais brasileiras e que são congruentes com o ideal que 

orienta a participação nas operações de manutenção da paz:  

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 

I – Independência nacional; 

II- prevalência dos direitos humanos; 

III-auto determinação dos povos; 

IV- não intervenção; 

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;  

X -concessão de asilo político. (BRASIL, 1988) 

 

De acordo com MACHADO (2009), os princípios das relações internacionais 

previstos na Constituição Federal do Brasil permitem que o País tenha uma postura 

ativa em relação às operações de paz.  

Dessa forma, o Brasil busca o respeito aos direitos humanos, a defesa da paz, 

ao não intervencionismo e a autodeterminação dos povos, visando a cooperação 

entre os Estados para o desenvolvimento da humanidade. 

 
3.1.2 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 

A Política Nacional de Defesa (PND) (2016b), documento que estabelece os 

Objetivos Nacionais de Defesa e orienta o Estado sobre o que fazer para alcançá-

los, expõe sobre a participação do Brasil nos mecanismos de resolução de 

controvérsias no âmbito dos organismos internacionais, complementada pelas 

relações com toda a comunidade global, na busca deconfiança mútua, pela 

colaboração nos interesses comuns e pela cooperação em assuntos de segurança 

e defesa, contribuindo para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais. 



A projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior inserção no processo 

decisório internacional é um dos objetivos estabelecidos na Política Nacional de 

Defesa. (HOLCSIK, 2010). 

A Política Nacional de Defesa preconiza o seguinte sobre a participação em 

operações de paz e sobre as diretrizes que norteiam as políticas e ações voltadas 

para a consecução dos objetivos da Defesa Nacional: O Brasil atua na comunidade 

internacional respeitando os princípios consagrados no art. 4º da Constituição, em 

particular os princípios de autodeterminação, de não-intervenção, de igualdade entre 

os Estados e de solução pacífica de conflitos. (PND, 2016). 

Nessas condições, sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), o 

Brasil participa de operações de paz, sempre de acordo com os interesses nacionais, 

de forma a contribuir para a paz e a segurança internacionais. A PND prevê, entre 

outros aspectos, o seguinte: 

Para ampliar a a projeção do País no concerto mundial e reafirmar seu 
compromisso com a defesa da paz e com a cooperação entre os povos, o 
Brasil deverá aperfeiçoar o preparo das Forças Armadas para desempenhar 
responsabilidades crescentes em ações humanitárias e em missões de paz 
sob a égide de organismos multilaterais, de acordo com os interesses 
nacionais. O Brasil deverá dispor de capacidade de projeção de poder, 
visando a eventual participação em operações estabelecidas ou autorizadas 
pelo Conselho de Segurança da ONU. (PND, 2016). 

 
3.1.3 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) (2016a) estabelece que o Brasil deverá 

ampliar a participação em operações de paz, sob a égide da ONU ou de organismos 

multilaterais da região, de acordo com os interesses nacionais expressos em 

compromissos internacionais. Para tanto, deve promover o incremento do 

adestramento e da participação das Forças Armadas em operações internacionais 

em apoio à política exterior, com ênfase nas operações de paz e nas ações 

humanitárias, integrando Forças da Organização das Nações Unidas (ONU) ou de 

organismos multilaterais da região. (END 2016). 

Segundo PINTO (2013), verifica-se ainda que a Estratégia Nacional de Defesa 

está inserida no contexto da Política Nacional de Defesa, criada em 2005, que 

estabelece a contribuição para a manutenção da paz e da segurança internacionais 

e a projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior inserção em processos 

decisórios internacionais como objetivos da Defesa Nacional. 



Pode-se inferir, de acordo com SOARES (2015), que além do comportamento 

destacado do militar brasileiro, a END proporciona o aumento da projeção do Brasil 

internacionalmente, uma vez que incrementa o poder militar do País. 

 

3.1.4 CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

Os Capítulos VI e VII da Carta das Nações Unidas definem as medidas que 

podem ser tomadas pelo Conselho de Segurança em resposta, dentro das suas 

capacidades, quanto às ameaças à paz, brechas na paz e atos de agressão na 

comunidade internacional. (SILVA, 2015). 

Segundo SILVA (2015), com relação ao ajuste pacífico de disputas, o Capítulo 

VI define que as partes em disputa a ponto de constituir uma ameaça à paz e à 

segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por 

negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a 

entidades ou acordos regionais, ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha.  

De acordo com os estudos de SILVA:  

As nações podem trazer as pendências à atenção do Conselho de 
Segurança ou da Assembleia Geral. O Conselho de Segurança pode 
convocar as partes para resolver as suas disputas por meios pacíficos, 
recomendando procedimentos apropriados ou métodos de ajuste, ou 
auxiliando a chegar nos termos de um acordo. A ação do Conselho de 
Segurança, neste contexto, é restrita a recomendações. A resolução 
pacífica de conflitos deve, essencialmente, ser alcançada pelas partes elas 
mesmas, na base da vontade de implementar as decisões do Conselho, de 
acordo com a Carta das Nações Unidas. (SILVA, 2015).   

 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) pode decidir que 

medidas não armadas serão empregadas pelos países membros em retaliação aos 

contendores. Caso o Conselho de Segurança considerar que tais medidas seriam 

inadequadas, ele pode, de acordo como o Artigo 41, enquadrar a missão no Artigo 

42: [...] levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que 

julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. 

Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por 

parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas. 

(ONU, 1945). 

Ainda, com relação ao ponto de vista de SILVA (2015), pela ótica de emprego 

do Exército, ressalta-se que todos os membros das Nações Unidas, quando 

solicitados pela Assembleia Geral, segundo um acordo especial ou acordos, são 

encorajados a tornar disponíveis suas forças armadas, seus apoios ou instalações, 



para que o Conselho de Segurança possa concretizar tais medidas, de modo a 

contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais. 

Desta maneira, após a analise do arcabouço legal que orienta o emprego da 

tropa em operações de paz, podemos inferir que a contribuição dos contigentes 

brasileiros no Haiti para a projeção do Brasil no cenário internacional ocorreu dentro 

de todo preceito legal e alinhado com a política e a estratégica nacional de defesa. 

 
3.2 CONTEXTO POLÍTICO SOCIAL 

A MINUSTAH constituiu-se no maior desdobramento brasileiro desde a 

Segunda Guerra Mundial bem como foi a mais longa contribuição para operações de 

manutenção da paz. Essa missão é destacada também pelo fato do comando do seu 

contingente militar foi realizado por generais brasileiros, ininterruptamente, do seu 

início ao seu término, em 2017.   

Nesse período, o Haiti realizou três eleições presidenciais, superou 2 desastres 

ambientais de grande magnitude, sendo um o terremoto de 2010 e o furacão 

Matthew, em 2016. Conteve também a atuação de grupos armados que possuíam 

como área de atuação a capital Porto Príncipe, particularmente nos bairros de Belair, 

Cité Soleil e Cité Militaire: 

A MINUSTAH foi incialmente criada para apoiar o Governo de Transição 
para garantir um ambiente seguro e estável; Para auxiliar no 
monitoramento, reestruturação e reforma da Polícia Nacional do Haiti; Para 
ajudar com programas abrangentes e sustentáveis de desarmamento, 
desmobilização e reintegração (DDR); Para ajudar na restauração e 
manutenção do estado de direito, segurança pública e ordem pública no 
Haiti; Para proteger pessoal, instalações, instalações e equipamentos das 
Nações Unidas e para proteger civis sob ameaça iminente de violência 
física; Para apoiar os processos constitucionais e políticos; Para auxiliar na 
organização, monitoramento e realização de eleições municipais, 
parlamentares e presidenciais gratuitas e justas; Para apoiar o Governo de 
Transição, bem como instituições e grupos de direitos humanos haitianos 
em seus esforços para promover e proteger os direitos humanos; E 
monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no país. (Divisão de 
missão de paz, COTer, 2019) 

 

Portanto verifica-se assim um cenário político social conturbado permeado por 

agentes das mais diversas matizes que aprimorou os contigentes outrora 

empregados a operar de maneira satisfatória em um ambiente volátil, incerto, 

complexo e intereagências. 

3.3 PROJEÇÃO DA IMAGEM BRASILEIRA 



No campo político, a Política Externa Brasileira (PEB) e a inserção internacional 

do País englobam as missões de paz, a participação do Brasil no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU) e em outros órgãos da ONU, assim como 

nas relações bilaterais com os países latino-americanos e caribenhos. 

Nesse sentido, a MINUSTAH, do ponto de vista diplomático, foi um importante 

instrumento de política externa quando o Brasil buscava por espaços de maior 

protagonismo no cenário internacional, sobretudo como ator relevante na América 

Latina e Caribe. Ao longo da vigência da missão, o Brasil foi membro não-

permanente do Conselho de Segurança por duas vezes (2004/2005 e 2010/2011). 

 Este aspecto possibilitou que o País expressasse suas posições sobre o Haiti 

e sobre as Operações de Manutenção da Paz (OMP) em geral e que, também, 

começasse a colher os vários frutos políticos decorrentes dos sucessivos êxitos 

logrados pelos contingentes brasileiros que atuaram no terreno e na retaguarda. 

(INSTITUTOIGARAPÉ, 2018b). 

Nessa ótica, SARDENBERG (2006) enfatiza que a MINUSTAH foi levada a 

efeito por meio de uma política externa determinada a dar maior inserção brasileira 

no cenário mundial. A visão era que, alcançada essa condição, se obteriam, 

diretamente, vantagens no relacionamento político com o exterior e, indiretamente, 

ganhos econômicos. A estratégia nacional adotada, então, passava pela busca do 

fortalecimento da ONU e pela mudança da constituição do CSNU. 

Segundo CAMPOS (2013), nota-se que a prática na política externa e o 

pensamento da classe diplomática brasileira, desde muito tempo, deram o suporte 

necessário ao processo de ampliação da participação de tropas brasileiras em OMP 

das Nações Unidas. Este desejo político foi materializado em 2004, quando o Brasil 

assumiu a condução da MINUSTAH, ascendendo à posição de ator de destaque no 

contexto do sistema de segurança internacional.  

FAÇANHA (2017) acredita que, com o aumento das ações das Nações Unidas, 

a estratégia da PEB está concretizada na participação ativa nos debates sobre a 

reforma da ONU e do seuConselho de Segurança, na formulação de novas normas 

internacionais e na disposição do Brasil em ajudar nas tarefas da Organização, 

sendo a de maior destaque as missões de paz. 

LESSA (2007) reforça esta ideia, afirmando que um dos atuais objetivos da 

PEB é a reforma do Conselho de Segurança da ONU, visando torná-lo mais eficaz, 

dando-lhe maior legitimidade, por meio da ampliação do número de membros 

permanentes. Juntamente com o Japão, a Alemanha e a Índia, o Brasil formou o G-

4, para pleitear as referidas vagas de membros permanentes no Conselho de 



Segurança. Ao assumir o comando da MINUSTAH, o Brasil conquistou importante 

projeção internacional como nação difusora dos ideais de cooperação internacional, 

adepta da solução pacífica e promotora da negociação diplomática, dando passos 

firmes para a consecução de seus objetivos. 

FERREIRA (2016) argumenta que a participação do Brasil na MINUSTAH 

apresenta os seguintes interesses nacionais (principais) afetos à PEB: a inserção do 

País no mecanismo de segurança coletiva da ONU; o aumento da influência 

brasileira nos órgãos de tomada de decisão da ONU; o reforço da ideia de 

multilateralismo e a inserção dos interesses brasileiros entre aqueles que orientam 

as decisões (membros do CSNU); o cumprimento do estabelecidopara as relações 

internacionais do Brasil no artigo 4º da Constituição Federal; o reforço da candidatura 

brasileira a membro permanente do CSNU; o aproveitamento das oportunidades 

identificadas durante as OMP (cooperação, projeçãoda imagem do País, incremento 

do comércio e aumento dos investimentosestrangeiros no País); e o fortalecimento 

da capacidade de dissuasão, ao proporcionar maior experiência internacional para 

as Forças Armadas. 

Além disso, verifica-se na diplomacia brasileira o exercício da solidariedade, 

por meio da prestação de auxílio humanitário àssociedades vitimadas por 

catástrofes, por conflitos armados e pelo caos civil, como ocorreu no Haiti. Logo, a 

prestação de auxílio humanitário como foi realizado no pós-terremoto no Haiti revelou 

um sentimento de responsabilidade da PEB, atendendo o interesse nacional como 

forma de projeção de poder e inserção do País no cenário internacional no longo 

prazo e respaldando o emprego das tropas brasileiras na MINUSTAH. (NASSER, 

2012). 

Para LANNES (1998), a eficácia do emprego do poder militar, bem como a 

qualidade do profissional militar brasileiro também tem sido utilizado como 

instrumentos da PEB:  

Em todas as oportunidades que se apresentaram, nossos efetivos militares, 
em particular o Exército Brasileiro, demostraram o seu alto nível de 
capacitação técnico-profissional; com um desempenho destacado 
internacionalmente, incorporando uma enriquecedora experiência militar 
que tem se constituído num fatorde fundaetal importância para o incremento 
dos seus índices de motivação e profissionalismo. Tudo num contexto que 
ratifica a efetividade do emprego da expressão militar como um instrumento 
da política externa brasileira. (LANNES, 1998) 

Assim sendo, como conclusão parcial, verificamos que o cumprimento fiel ao 

arcabouço legal, alinhado e orientado pela política e estratégia de defesa nacional 

proporcionou que todos os contigentes brasileiros cumprissem sua missão na 



MINUSTAH com excelência. A convergência de esforços orientados dentro de um 

processo legal no nível político estratégico provocou reflexos no nível tático ao longo 

dos mais de 13 anos de missão projetando assim uma imagem positiva do Brasil. 

 
4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da análise dos diversos fatores apresentados espera-se, após detalhada 

revisão de literatura argumentos que confirmem a verdadeira importância do 

emprego de 26 contingentes militares na missão das Nações Unidas para a 

estabilização do Haiti. 

Este trabalho permeia os diversos aspectos que contribuíram para gerar essa 

importância de modo a tentarmos confirmar esta assertiva.  

Espera-se que a partir dela verifique-se que a Força Terrestre foi fator 

primordial na construção desta importância de modo a justificar o seu emprego. 

Os impactos para o Exército foram os mais diversos e a atuação na MINUSTAH 

deixou um legado profissional à Força Terrestre, sendo esta mais uma contribuição 

estratégica. Ao longo de todo o período de permanência no Haiti, os 26 contingentes 

que formaram os BRABAT 1 e 2 foram selecionados, por meio de rodízio, em todos 

os Comandos Militares de Área do Brasil. Desta feita, essa sistemática constituiu-se 

em valiosa oportunidade para disseminação das lições aprendidas e da vivência 

experimentada pelos quadros na divulgação desses ensinamentos ao longo de sua 

vida militar, ampliando a operacionalidade e adestramento do Exército.Como 

consequência do êxito alcançado por ocasião da participação na MINUSTAH, 

publicamente reconhecido pela ONU e pela comunidade internacional, o Brasil e 

suas Forças Armadas encontram-se hoje mais bem preparados para assumir novos 

desafios em termos de participação em vindouras missões de paz. 

Por fim, conclui-se que a participação do EB na MINUSTAH aumentou a 

influência do Brasil junto à ONU, obtendo assim uma posição digna em conformidade 

com sua estatura estratégica, sendo sem dúvida uma importante ferramenta para o 

aumento do prestígio internacional do Brasil e de apoio à Política Externa Brasileira, 

bem como para sua projeção de poder. Foi, também, uma excelente oportunidade 

para o preparo da Força Terrestre, possibilitando adestramento e treinamento para 

os militares ali colocados. Entende-se, assim, que a participação brasileira nessa 

missão de paz foi de grande valia e que, em razão das contribuições apresentadas 

ao longo deste trabalho, o País credenciou-se para potencializar a sua participação 

nessas operações, sob a égide da ONU, como importante instrumento de projeção 

de poder a fim de atingir seus objetivos nacionais de caráter estratégico. 



Desta forma este estudo também se propõe a insejar a Força Terrestre a buscar 

novos cenários onde possa ser desdobrada como Força de Paz, uma vez que há 

uma demanda e consultas para o emprego de contigentes militares no continente 

africano sob a égide das Nações Unidas. 
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SOLUÇÕES PRÁTICAS 

 

Face o sucesso dos Contingentes Brasileiros na MINUSTAH (Missão das 

Nações Unidas para Estabilização do Haiti) apresentadas neste trabalho, sugere-se 

como solução prática a proposição da Força Terrestre a assumir acordos de 

participação em missão de paz sob a égide da ONU.  

Esta participação pode ocorrer por meio do envio de contingentes de tropa 

bem como buscando exercer papel de liderança no componente militar, com militares 

brasileiros assumindo funções de “staff” ou até mesmo de Force Comander nas 

diversas missões em curso. 

O sucesso da missão dá-se no preparo contínuo dos nossos recursos 

humanos. Desta maneira, propõe-se ainda, a busca por certificações de frações 

constituídas (Companhias e Batalhões) junto a ONU por meio do Centro Conjunto 

de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) mesmo sem perspectivas a curto prazo 

de envios de contigentes de modo que quando do emprego os recursos humanos 

estejam preparados e o sucesso na missão e consequente boa projeção da imagem 

do Brasil seja mantido. 

 


