
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS  

ACADEMIA REAL MILITAR (1811) 

CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Pinto de Sousa 

 

 

  

 

 

 

 

A NÃO PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM MISSÕES DE PEACE ENFORCEMENT  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Resende  

2020 

 

 



Lucas Pinto de Sousa 

 

 

 

 

 

 

A NÃO PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM MISSÕES DE PEACE ENFORCEMENT  

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Militares, da 

Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN, RJ), como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Marco Antônio Costa Cavalieri Brandão 

 

 

 

 

 

Resende 

2020



 

 

 

Lucas Pinto de Sousa 

 

 

 

 

 

 

A NÃO PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM MISSÕES DE PEACE ENFORCEMENT  

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Militares, da 

Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN, RJ), como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Militares. 

 

 

 

 

Aprovado em _____ de _________________ de 2020. 

 

Banca examinadora: 

 

______________________________________________ 

 Marco Antônio Costa Cavalieri Brandão, Cel R1 

 (Presidente/Orientador) 

 

______________________________________________ 

 Carlos Alberto Pinto Fernandes Junior, TC  

 

______________________________________________ 

 Heliéser Randal de Souza, TC 

 

 

 

 

Resende 

2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família que tanto me ajudou a chegar até aqui, principalmente 

ao meu pai que sempre me incentivou a trilhar esse caminho. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente à Deus por me guiar sempre pelo caminho correto e me fazer 

chegar até aqui, depois a toda minha família pelo carinho, apoio e por serem minha base em 

todas situações. 

À minha noiva por estar ao meu lado desde o início da formação me ajudando em 

todas situações e me impulsionando sempre a frente. 

Ao meu orientador por todo apoio, contribuindo com toda sua experiência para a 

conclusão deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

A NÃO PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM MISSÕES DE PEACE ENFORCEMENT  

 

AUTOR: Lucas Pinto de Sousa 

ORIENTADOR: Marco Antônio Costa Cavalieri Brandão 

 

O Brasil tem por premissa tanto em sua política interna quanto externa a paz. Diplomacia e 

pacificação são palavras que fazem parte da política brasileira. O país há muito tempo tem se 

desdobrado em ações que permitam com que o mesmo passe a fazer parte do Conselho de 

Segurança da ONU. Com isso, tem participado ativamente de operações de Manutenção da 

Paz, a exemplo da MINUSTAH. No entanto, está fora de suas pretensões participar de alguma 

operação de Peace enforcement, tendo em vista a política pacifista do país. Com isso, algumas 

consequências recaem sobre a nação, sendo uma delas a negativa em conseguir um assento 

permanente no CS. Diante deste quadro, justifica-se este estudo, tendo em vista a importância 

do mesmo para o Exército Brasileiro, onde através de uma pesquisa bibliográfica procurou-se 

alcançar o objetivo proposto, que é o de analisar as consequências relevantes para o Brasil 

devido à não participação do país nas operações de Peace Enforcement. 

 

Palavras-chave: Peace enforcement. Missões de paz. Brasil. Conselho de Segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

BRAZIL'S NON-PARTICIPATION IN PEACE ENFORCEMENT MISSIONS  

 

AUTHOR: Lucas Pinto de Sousa 

ADIVISOR: Cel Cavalieri 

 

Brazil has as a premise both in its internal and external policies, peace. Diplomacy and 

pacification are words that are part of Brazilian politics. The country has long been deployed 

in actions that allow it to become part of the UN Security Council. As a result, it has actively 

participated in Peacekeeping operations, like MINUSTAH. However, it is out of their 

pretensions to participate in some peace enforcement operation, in view of the country's 

pacifist policy. As a result, some consequences fall on the nation, one of which is the refusal 

to obtain a permanent seat in the SC. In view of this situation, this study is justified, in view 

of its importance for the Brazilian Army, where through a bibliographic search it was sought 

to reach the proposed objective, which is to analyze the relevant consequences for Brazil due 

to the non country's participation in Peace Enforcement operations. 

 

Keywords: Peace enforcement. Peacekeeping missions. Brazil. Security advice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As operações de Peace Enforcement (Operações de Imposição da Paz), segundo ONU 

(2001) são baseadas no Capítulo VII da Carta da ONU. Neste dispositivo é apresentado o 

modo de atuação frente a uma ameaça à paz, ruptura ou ato de agressão; são feitas 

recomendações ou apresentadas as medidas a serem tomadas, com o objetivo de manter ou 

estabelecer a paz e a segurança nacional. 

Tais operações possuem autorização para o uso das Forças Armadas na manutenção ou 

restauração da paz e segurança internacionais, a partir do momento em que uma das partes – 

ou ambas-, não aceite acordo de pacificação. As operações de imposição da paz podem 

envolver operações de caráter humanitário, e são formadas a partir do julgamento do 

Conselho de Segurança diante da existência de ameaça à paz e segurança internacionais. 

Silva Júnior (2007) afirma que a primeira experiência do Brasil ao ceder tropas das 

Forças Armadas para a ONU ocorreu no território do Egito, na crise de Suez, onde o Batalhão 

de Suez contava com um número de 600 oficiais e praças do Exército, tendo início em 1956 e 

findando em 1967. 

De lá para cá o Brasil participou ativamente de diversas operações de manutenção de 

paz, sendo a principal - e a que deu ao Brasil projeção internacional -, a MINUSTAH - 

Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a qual teve início no ano de 2004, 

tendo o Brasil a liderança da mesma. 

De acordo com Solano (2004), desde o ano 2000 o Brasil tem estabelecido políticas 

voltadas para as missões de paz, com a finalidade de reforçar sua candidatura a um assento 

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU, sendo as operações de 

paz uma ferramenta política utilizada com esta finalidade. 

O objetivo geral de nosso trabalho é analisar os fatores que comprometem a entrada do 

Brasil em uma Cadeira Permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para isso 

focamos nos objetivos específicos as definições de quais tipos de missões existem atualmente, 

assim como analisar os dados e pesquisas sobre os fatores militares, políticos, econômicos. 

Sabemos que os membros que possuem cadeira permanente no Conselho de Segurança 

possuem projeção mundial quando se trata de forças armadas e missões das Nações Unidas. 

Devido a isto, este trabalho tem extrema importância para o meio militar, pois envolve 

diretamente a projeção que o Brasil tem com o mundo, assim como sua participação em 

missões de paz e sua capacidade de defesa nacional e internacional de intervir quando 

necessário. 
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Portanto, nosso propósito é descobrir as razões que façam o Brasil não conseguir uma 

cadeira permanente no CSNU. Para isso temos a seguinte hipótese: ainda que o Brasil possua 

todas características necessárias, tanto políticas, econômicas e militares para ocupar uma 

cadeira permanente no CS, ainda não atingiu esse objetivo pois não participa de missões de 

Peace Enforcement e além disso enfrenta barreiras de países vizinhos da América do Sul que 

são de oposição a sua entrada. 

Com as mudanças ocorridas nos conflitos do século XXI, as operações de Peace 

Enforcement têm tomado vulto, no entanto o Brasil tem, como política externa, “afirmar seu 

compromisso com os princípios tradicionais de não intervenção, resolução pacífica de 

conflitos e não uso da força que marcam a retórica tradicional do seu posicionamento 

internacional” (PEREIRA et al., 2017). 

Este trabalho está constituído assim: 

No primeiro capítulo buscamos mostrar a composição do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, assim como quais membros são permanentes quais são rotativos, procurando 

abordar também quais as competências do Conselho. Além disso, citamos as três gerações de 

missões, detalhando qual foi o propósito de cada uma delas e sua maior área de atuação, 

finalizando assim com a inserção do Brasil no contexto, suas intenções e qual o cenário em 

que ele se encontra. Para a resolução deste capítulo temos as principais fontes de consulta: 

Breve histórico das operações de paz, Manual de operações de paz e O Brasil e as operações 

de paz em um mundo globalizado: entre a tradição e a inovação. 

No segundo capítulo focamos nas missões de imposição de paz, discutindo sobre seus 

históricos. Para isso é abordado a base formal para essas operações, assim como seus 

princípios, detalhando cada tipo de missão e qual seu tipo de atuação. Para isso foram usadas 

as principais fontes de pesquisa: International Peace Operations and International 

Humanitarian Law - International Institute of Humanitarian Law, Operações de paz das 

Nações Unidas: atuação eficaz ou falácias? Reflexões acerca de sua institucionalização, 

Operações de manutenção de paz da Nações Unidas: reflexões e debates. 

No terceiro e quarto capítulos apresentamos os motivos do Brasil não fazer missões de 

Peace Enforcement e quais as consequências que isso está gerando para uma vaga permanente 

no Conselho de Segurança das Nações Unidas, assim como quais fatores causam isso, além de 

abordar as tentativas e metas do Brasil desde a criação do conselho. Por fim, para elaboração 

deste capítulo utilizamos as seguintes fontes de pesquisa: O Brasil e as operações de paz em 

um mundo globalizado: entre a tradição e a inovação, A identidade internacional do Brasil e a 

política externa brasileira: passado, presente e futuro, A participação dos contingentes do 
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Exército Brasileiro na missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), O 

Brasil e o Conselho de Segurança da ONU. 

Assim sendo, cabe problematizar a questão: A posição de não participação em operações de 

Peace Enforcament traz consequências relevantes para o Brasil? 

De acordo com Rosa (2009), o Brasil busca progressivamente uma cadeira permanente 

no CSNU desde suas intensas participações na política externa após a Segunda Guerra 

Mundial, além de que é o País que mais ocupou a cadeira não permanente, mostrando-se 

sempre presente e impondo suas ideias perante os cenários políticos de segurança.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores que dificultam a busca pelo assento permanente no CS da ONU. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Descrever as operações de Peace Enforcement; 

Apresentar motivos pelo qual o Brasil mantém a posição de não participação nas 

operações de Peace Enforcement 

Analisar fatores que influenciam e que dificultam a busca pelo assento permanente no 

CS da ONU.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O BRASIL E AS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU 

 

Segundo Brasil (2013), o Conselho de Segurança (CSNU) é responsável por tomar 

decisões que os países membros são obrigados a cumprir. Este órgão foi criado com a 

finalidade de criar a paz e a segurança internacional, além de examinar qualquer situação que 

possa provocar atrito entre Estados, identificando o agressor e decidindo medidas impositivas, 

recomenda soluções ou condições para a solução. 

Este órgão é formado por 15 países membros, dos quais 5 são permanentes (Estados 

Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China) e 10 são membros rotativos, não permanentes, 

dos quais são eleitos anualmente pela Assembleia Geral para mandatos de dois anos. Desta 

forma, metade dos membros rotativos (5) são renovados todos os anos (BRASIL, 2013). 

É encargo do Conselho de Segurança a autoridade para estabelecer os mandatos 

correspondentes às missões de paz das Nações Unidas, porém compete ao Secretário-Geral a 

definição do comando que irá atuar (BRASIL, 2013). 

Há muitos anos o Brasil vem tentando uma cadeira permanente no CSNU, e para tanto 

tem se projetado internacionalmente através de políticas externas, como a participação nas 

missões de paz da ONU. 

Segundo Solano (2004), as primeiras operações ocorreram durante os anos de 1948-

1988, as quais foram autorizadas sob uma época de conflitos ideológicos, Guerra Fria, 

extrema rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Devido ao conflito ideológico, 

houve influência no comportamento dos Estados do sistema internacional, dificultando em 

diversas oportunidades a criação de operações. Assim, foram executadas apenas 13 operações 

de paz. Estas foram chamadas de operações de manutenção de paz “clássicas” ou de “primeira 

geração”. 

Já no período de 1988-1999, foram instituídas 40 operações de paz, cerca de 3 vezes 

mais que nas 4 décadas anteriores. Acredita-se que três fatores contribuíram para o aumento 

das operações de manutenção da paz após a Guerra Fria. São eles: a distensão política entre os 

EUA e a União Soviética, o afloramento de antagonismos étnicos e religiosos e a crescente 

universalização dos valores da democracia e do respeito aos direitos humanos. Foram estas 

denominadas operações de “segunda geração” (SOLANO, 2004). 

As operações de paz de terceira geração foram iniciadas com missões de imposição da 

paz. Nelas correram mandatos que, devidamente amparados no Capítulo VII da Carta de São 
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Francisco, objetivavam desde ações militares com a finalidade de proteger atividades de 

assistência humanitária, até a imposição de cessar-fogo, além de auxiliar na reconstrução de 

“Estados falidos” (SOLANO, 2004). 

Porém, foi com o início desta fase das operações onde foram apresentados os maiores 

insucessos das operações de paz, uma vez que em muitos casos havia falta de consentimento 

das partes envolvidas ou mesmo a intensificação – interpretada como desproporcional -, do 

uso da força, dando margem para que as forças de paz fossem consideradas imparciais ou 

incapazes de solucionar tais conflitos. São exemplos de tentativas de intervenções da ONU as 

missões que ocorreram em Ruanda, Somália e na Bósnia-Herzegovina (SOLANO, 2004). 

 

Figura 1 – Exército Brasileiro em força de paz - ONU  

 

Fonte: ONU (2019) 

 

Para Solano (2004), comparando com os tipos de operações anteriores, as operações 

modernas são muito mais complexas e exigem da tropa um nível muito maior de 

adestramento. Enquanto nas operações de primeira, segunda e terceira geração o objetivo 

principal era observar, relatar violações e procurar soluções pacíficas para conflitos, 

geralmente, entre países em guerra, as operações modernas visam levar a paz a lugares que 
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foram devastados por conflitos, em muitos casos internos, e com a dificuldade ou 

impossibilidade de ser executado um acordo devido a fragilidade da situação. 

Segundo Kenkel e Moraes (2012), a participação brasileira em processos 

internacionais de resolução de conflitos, a fim de buscar a paz mundial, não é uma atividade 

recente, tendo o Brasil uma tradição histórica nessas operações, devido a sua estrutura 

geopolítica e de sua projeção internacional. A política externa brasileira, por sua vez, 

participativa, influente e respeitada, optou por um sistema baseado em eficiência da segurança 

coletiva, a partir do multilateralismo e da responsabilidade recíproca entre os Estados. 

Junto com essa percepção, firmou-se também, a fim de responder aos compromissos 

internacionais assumidos pelo país, uma coordenação no campo militar, juntamente com 

organismos intergovernamentais, como a antiga Liga das Nações, que objetivava a paz 

mundial (KENKEL e MORAES, 2012). 

Pereira et al. (2017) afirmam que a partir do ano 2000, a política externa do Brasil 

passou a ser mais ativa, visando uma cadeira permanente no CSNU, com isso, o país passou a 

participar mais ativamente das missões de paz: 

 

Embora o Brasil justifique a sua participação nas operações de paz com base em 

alguns princípios tradicionais da sua política externa e nos princípios tradicionais de 

peacekeeping da ONU, o país não dispõe de um documento doutrinário e nem de um 

debate aprofundado e abrangente que defina e articule a postura particular brasileira, 

do nível estratégico ao nível tático, no campo das operações de paz. A segunda 

inferência é que a participação do Brasil nas operações de paz do século XXI tem 

ficado numa posição ambígua entre dois polos difíceis de serem conciliados: de um 

lado, o Brasil afirma seu compromisso com os princípios tradicionais de não 

intervenção, resolução pacífica de conflitos e não uso da força que marcam a 

retórica tradicional do seu posicionamento internacional; por outro lado, o Brasil 

tem enviado tropas ou Oficiais para intervenções autorizadas a usar a força de uma 

forma mais robusta, como se observa não só nos casos da UNMISET e 

MINUSTAH, mas também em missões de estabilização no continente africano, 

como no caso da United Nations Organization Stabilization Mission in the DR 

Congo (MONUSCO), dotada inclusive de mandato para o uso ofensivo da força 

contra determinados grupos armados. A recente intenção manifestada pelo 

Ministério da Defesa de enviar tropas para outra missão de estabilização no 

continente africano, igualmente dotada de autorização para o uso robusto da força 

(United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central 

African Republic, MINUSCA), é mais um indicador dessa ambiguidade. Embora 

essa última 3 iniciativa não se tenha concretizado, a mera declaração das autoridades 

do Ministério da Defesa sobre a intenção de envolvimento de tropas brasileiras na 

MINUSCA sugere que o posicionamento do país tem sido ambíguo em relação ao 

que o país entende sobre o seu próprio papel na manutenção e consolidação da paz 

(PEREIRA et al., 2017, p. 2). 
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Assim sendo, tem-se que é merecido um estudo mais detalhado sobre a questão de que 

o Brasil possui uma doutrina particular que serve de parâmetro para sua participação em 

missões de paz, dando-se ênfase às operações de Peace Enforcement. 

 

2.2 PEACEKEEPING E PEACE ENFORCEMENT 

 

O foco deste estudo está nas missões de imposição da paz e os fatores que talvez 

possam levar o Brasil a não ter uma cadeira permanente no CS. Primeiro, discutiremos o 

histórico de operações de apoio à paz e como isso impactou os eventos hoje em dia, como os 

mandatos e objetivos evoluíram. 

Segundo Sanremo (2009), uma Operação de Apoio à Paz (PSO) é um termo 

relativamente novo e abrangente que envolve uma ampla gama de atividades. A escala e o 

tipo de tarefas diferem da prevenção de conflitos; construção da paz; manutenção da paz; 

pacificação; execução da paz, manutenção da lei e da ordem, repatriamento de refugiados, 

desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR), a administração direta de um território 

para fornecer segurança para ajudar comboios, todos realizados em apoio aos esforços para 

estabelecer ou manter a paz. 

De acordo com Maidana e Pacheco (2013), todas as operações de apoio à paz devem 

ter como raiz o objetivo de melhorar as vidas daqueles que estão sofrendo uma crise. As 

missões de paz tentam garantir a implementação de um acordo de paz e que todas as partes o 

cumpram e isso requer ação política e não apenas força. 

Os diferentes tipos de PSOs incluem: 

Peacekeeping - operações usando forças militares a pedido das partes para ajudar 

supervisionar um cessar-fogo e / ou separar as partes. Ambos os lados concordam com a 

implantação de modo que, em teoria, não há inimigos para a missão. (MAIDANA e 

PACHECO, 2013). 

Peace Enforcement - PEOps são intervenções militares forçadas por um ou mais 

países em um país terceiro com o objetivo expresso de manter ou restaurar paz e segurança 

internacionais, regionais ou locais, encerrando um conflito violento dentro daquele país 

(MAIDANA e PACHECO, 2013). 

Peacemaking - processo diplomático ou ações militares para acabar com as disputas 

geralmente estabelecendo um cessar-fogo. (MAIDANA e PACHECO, 2013). 
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Peacebuilding - ações que apoiam políticas, econômicas, sociais e medidas militares. 

A construção da paz descreve o esforço para reconstruir e reformar sociedades que foram 

dilacerados por conflitos internos (MAIDANA e PACHECO, 2013). 

Os PSOs também tiveram que mudar devido a um mundo em mudança. Nas guerras 

de hoje, é mais difícil distinguir entre combatentes e não combatentes. A ONU apenas 

sancionou PEOps duas vezes: Coreia 1950 e Operação Tempestade no Deserto 1991. Quando 

do fim da guerra fria as operações de paz continuaram: eles não previam o uso da força militar 

para perseguir seus mandatos e impor um acordo às facções em guerra (MAIDANA e 

PACHECO, 2013).  

Segundo Matijascic (2015), as PEOps são necessárias para gerenciar cessar fogos 

ineficazes. As forças precisam ser armadas com mais força do que as forças de paz e passam 

por extenso treinamento e o comando do Secretário Geral das Nações Unidas (UNSG). As 

missões de hoje têm maior variedade de tarefas, mandatos mais robustos e cada vez mais 

necessidade com novos atores regionais ingressando em intervenções. 

As PEOps não buscam abertamente alterar o status político ou geográfico atual de que 

invasores se beneficiam, eles visam reforçar a paz sem derrotar militarmente a parte 

interessada. As operações de apoio à paz não devem designar um inimigo (MATIJASCIC, 

2015). 

A base legal formal para as PEOps está no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. 

O artigo 42 permite que o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) tome essas 

medidas por via aérea, marítima ou forças terrestres, conforme necessário para manter ou 

restaurar a paz internacional e segurança (MATIJASCIC, 2015). 

Sanremo (2008) afirma que para fins de clareza, existe uma distinção clara entre 

“aplicação da paz” ou “Operação de imposição da paz” e “impor a paz”. “Reforçar a paz” 

requer o uso de força militar e se enquadra no Capítulo VII. A capacidade das Nações Unidas 

a este respeito é, no entanto, amplamente pouco desenvolvida. As Nações Unidas não têm 

força própria. 

É difícil distinguir entre imposição e ato de agressão. Ambos envolvem movimentos 

substanciais e muitas vezes não solicitados de tropas prontas para o combate em fronteiras 

internacionais. Todos os estados intervenientes têm um forte incentivo para retratar suas 

atividades como aplicação benigna da paz. As consequências de não recorrer à força para 

prevenir a violência, como limpeza étnica ou genocídio, também deve ser levado em 

consideração ao considerar a intervenção (SANREMO, 2008). 
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Os principais princípios de manutenção da paz da ONU são a imparcialidade; 

consentimento de partes conflitantes e o uso mínimo de força. Mesmo no capítulo VII, a ONU 

precisa permanecer neutra e imparcial entre os conflitos. As percepções dos mantenedores da 

paz são importantes, especialmente durante uma operação de execução. Se uma intervenção é 

proteger um grupo socioeconômico específico, para fazer isso de forma eficaz, pode-se ter 

que enfrentar outro grupo. Se se é um aliado a uma força, então se é inimigo de outra 

(SANREMO, 2008). 

Os atores locais desempenham um papel importante na determinação da 

sustentabilidade da paz. Alianças precisam ser formadas e precisa-se de adesão dos locais. É 

difícil conseguir aceitação quando a paz é aplicada externamente sem consentimento. O 

consentimento é difícil de medir. Acordos de consentimento podem ser assinados por líderes, 

mas a população pode não aceitar esses líderes. Se o consentimento é baixo, o risco para as 

forças de paz é alto (SANREMO, 2008). 

Para Matijascic (2015), é difícil não escolher um lado durante uma operação 

humanitária, mas é crucial manter o consentimento e a cooperação das principais partes. Esta 

imparcialidade não deve ser confundida com neutralidade ou inatividade. A execução de um 

mandato, porém, pode não ser neutro. Uma missão de imposição da paz deve estar preparada 

para a probabilidade de que, se confronta uma parte, então essa parte acusará a força 

internacional de ser tendenciosa. 

Esta é a grande diferença entre a imposição unilateral da paz e a imposição das 

missões da ONU. As missões unilaterais têm uma opção adicional às missões da ONU para 

atender aos seus objetivos, eles têm a opção de derrotar uma das partes em conflito 

(MATIJASCIC, 2015). 

 

2.3 A NÃO PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM OPERAÇÕES DE PEACENFORCEMENT 

 

Segundo Kenkel e Moraes (2012), a participação brasileira em processos 

internacionais de resolução de conflitos, a fim de buscar a paz mundial, não é uma atividade 

recente, tendo o Brasil uma tradição histórica nessas operações, devido a sua estrutura 

geopolítica e de sua projeção internacional. A política externa brasileira, por sua vez, 

participativa, influente e respeitada, optou por um sistema baseado em eficiência da segurança 

coletiva, a partir do multilateralismo e da responsabilidade recíproca entre os Estados. 

Junto com essa percepção, firmou-se também, a fim de responder aos compromissos 

internacionais assumidos pelo país, uma coordenação no campo militar, juntamente com 
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organismos intergovernamentais, como a antiga Liga das Nações, que objetivava a paz 

mundial (KENKEL e MORAES, 2012). 

A não participação do Brasil nas operações de peace enforcement pode fazer com que 

a ONU não conceda ao país um assento definitivo no Conselho de Segurança, no entanto, 

como lembra Lafer (2004, p. 87), do porquê o Brasil não participa destas operações: 

 

O recurso mais frequente ao capítulo VII da Carta é aspecto que torna essa 

compreensão ainda mais complexa sob a perspectiva brasileira, uma vez que 

participar das missões coercitivas de paz (peace enforcement operations) implica 

contribuir para composição de verdadeira aliança de guerra, cujo grau de letalidade e 

de intervenção pode não ser adequado às posições tradicionais do país, inclusive no 

que concerne à irredutível defesa da estrita legalidade internacional. 

 

O autor ainda chama atenção para o fato de que a política externa brasileira deve estar 

em consonância com a política interna, tendo por objetivo maior a concretização dos 

interesses nacionais. 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (2016), por ser o Conselho de 

Segurança da ONU um órgão importante, a posição do Brasil é de que o mesmo deva agir 

com transparência e de forma responsável, devendo seguir sempre os preceitos da Carta das 

Nações Unidas. O Brasil defende que sejam usadas a diplomacia e a política, a fim de 

solucionar os conflitos, devendo as medidas coercitivas serem utilizadas como última opção.  

 

O Brasil procura contribuir para aprimorar o desenvolvimento conceitual dos 

assuntos de paz e segurança – a exemplo da diplomacia preventiva, meio mais 

efetivo para proteger as populações civis sob risco de violência. Enfatizamos a 

interdependência entre segurança e desenvolvimento, o que foi endossado pelo 

Conselho de Segurança em declaração adotada sob a presidência brasileira do órgão 

em fevereiro de 2011 (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2016). 

 

 

Atuando no exercício dos mandatos do CSNU, bem como de outros órgãos da ONU, o 

Brasil possui grande capacidade de diálogo, equilíbrio e independência, construindo 

consensos quando há situações de conflito entre os membros do CSNU (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2016). 

Atualmente com 193 Estados membros da ONU, o Brasil luta pela reforma do CSNU, 

para que o mesmo se adeque à nova realidade que o século XXI impõe, tendo em vista que a 

última alteração ocorrida no Conselho foi no ano de 1965 (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 2016). 
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Kenkel e Moraes (2012) chamam atenção para o fato de que tanto a África quanto a 

América Latina encontram-se excluídas da participação permanente, o que pode comprometer 

sua legitimidade e eficácia. 

Para os autores, com o desenvolvimento e o processo de globalização pelo qual está 

passando o mundo, necessário se faz a entrada de novos atores, particularmente de países em 

desenvolvimento, a fim de que a agenda internacional seja cumprida, vencendo-se seus 

desafios (KENKEL e MORAES, 2012). 

Segundo Lessa (2007), com a participação do Brasil nas missões de paz da ONU, 

principalmente na MINUSTAH, a credibilidade do país tem se ampliado, bem como sua 

autoridade para agir no cenário mundial, principalmente no que diz respeito à liderança 

regional. 

A política externa brasileira atualmente tem por finalidade a reforma do Conselho de 

Segurança da ONU, para que o mesmo se torne mais eficiente, possuindo maior legitimidade, 

uma vez que tem por objetivo aumentar o número de membros permanentes. Com isso, o 

Brasil, juntamente com o Japão, Alemanha e Índia formaram o G-4, para que pudessem juntos 

lutar por vagas de membros permanentes no Conselho (LESSA, 2007). 

Com o comando da MINUSTAH em 2004, o Brasil passou a ter projeção 

internacional, principalmente devido ao sucesso da missão. 

 

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. 

Por meio das Operações de Manutenção de Paz, o Brasil estreitou laços de amizade 

e cooperação com diversas nações, em particular com os países africanos, o que 

possibilitou o aumento da influência brasileira naquele continente, tanto no campo 

político como no econômico. Nos últimos anos verificou-se a ampliação do 

intercâmbio entre os componentes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) (LESSA, 2007, p. 37). 

 

 

Segundo Lessa (2007), o principal benefício para o Brasil, na América do Sul, tem 

sido a liderança da mesma frente do Mercosul, bem como a participação constante em 

projetos regionais de integração a exemplo da Comunidade Sul-Americana de Nações 

(CASA), além de ter sido o mentor das negociações com os EUA sobre a Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA). 

Ao atuar nas operações de manutenção de paz, principalmente na MINUSTAH, vários 

benefícios foram concedidos à Força Terrestre, fortalecendo seus quadros e demonstrando que 

o Exército Brasileiro se encontra devidamente capacitado, tendo feito excelentes treinamentos 

em tempos de paz (LESSA, 2007). 
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Assim, em março de 2001 foi criado pelo Exército Brasileiro o Centro de Preparação e 

Avaliação para Missões de Paz do Exército Brasileiro (CEPAEB), subordinado ao Comando 

de Operações Terrestres (COTER), com o objetivo de capacitar e avaliar os militares que 

farão parte das Operações de Manutenção da Paz (LESSA, 2007). 

Em agosto de 2004 criou-se o Grupo de Acompanhamento e Apoio às Missões de Paz 

no Âmbito da Força Terrestre (GAAPAZ), formado por representantes dos setores de pessoal, 

logística, operações, finanças, inteligência e comunicação social, o qual tem por objetivo 

apoiar os militares durante as missões de paz (LESSA, 2007). 

Em março de 2005 criou-se o Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOPaz), com 

a finalidade de capacitar os militares que iriam participar das missões de paz, sob a orientação 

do COTER. Com isso, novos conhecimentos, principalmente aqueles relativos à ONU e ao 

Direito Internacional em Conflitos Armados (DICA), foram passados para a Força Terrestre, 

momento em que os militares foram capacitados a gerenciar crises e aprenderam técnicas de 

negociação e operações em ambiente urbano (LESSA, 2007). 

Além disso, aumentou o número de intercâmbio entre militares do Brasil e de 

exércitos de outros países, onde pode-se destacar: as operações com tropa em contexto de 

força de paz: a Cruzeiro do Sul, a Iguaçu I e II e a Cabanas que envolveram o Brasil, a 

Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O Exército Felino envolveu os países da CPLP. Em 2005, 

foi realizado em Brasília – DF o Exercício Forças Unidas (simulação computadorizada) com a 

participação de 15 (quinze) países, incluindo o Brasil e os EUA (LESSA, 2007). 

Com esses intercâmbios observou-se uma troca de experiências muito importante para 

os militares, bem como melhoria na preparação dos quadros e a oportunidade de praticar 

outros idiomas. Com o sucesso das missões, o Brasil tem alcançado credibilidade 

internacional, o que faz com que a Força Terrestre conquiste um importante espaço junto às 

Nações Unidas, principalmente após assumir o comando da MINUSTAH (LESSA, 2007). 

Com o aprendizado feito por ocasião das Operações de Manutenção de Paz, muitos 

ensinamentos foram adquiridos e os mesmos estão sendo utilizados em operações de GLO, a 

exemplo da utilização de blindados em cenário urbano, o qual foi adquirido na missão ao 

Haiti (LESSA, 2007). 

 

A MINUSTAH, por suas características, serviu de importante treinamento do 

planejamento logístico de grande envergadura, envolvendo a Marinha do Brasil e a 

Força Aérea, estreitando os laços entre as Forças Armadas e demonstrando a sua 

capacidade de mobilização em caso de conflito. Seja no transporte de pessoal ou no 

transporte de suprimentos diversos, todas as atividades desenvolvidas, por pelo 

menos duas Forças juntas, serviram para testar nossos sistemas integrados de 
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comando e controle, dando a oportunidade para que pudéssemos descobrir e corrigir 

nossas deficiências (LESSA, 2007, p. 40). 

 

 

O fato do Exército Brasileiro participar das missões da ONU, garantiu sua boa imagem 

não apenas no âmbito internacional, bem como perante a sociedade civil, sendo que em 2004 

o mesmo contava com 73% de aprovação da população de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística (LESSA, 2007). 

 

 

Fotografia 1- POR QUE O BRASIL MERECE ENTRAR NO CS 

 

 

Fonte: POLITIZE (2019) 
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2.4 FATORES QUE INFLUENCIAM NOS OBJETIVOS DO BRASIL JUNTO AO 

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

 

2.4.1 Fatores Políticos 

 

Neste capítulo abordaremos um dos fatores que estão relacionados diretamente com a 

não entrada do Brasil no CS, concomitantemente com consequências que isso traz para o País. 

Podemos concordar com Rosa (2009) que o Brasil segue muitas vezes por um viés de 

não intervenção e solução pacífica dos conflitos:  

 

Ao contrário dos países-membros permanentes, a tradição do Brasil nas tensões que 

marcaram o mundo nos últimos 50 anos sempre foi, low-profile e negociadora. É 

questionável se, com sua entrada, ter de mudar toda sua proposta no que diz respeito 

à sua proposta de política externa trabalhada no último meio século valeria a pena. 

Além disso, fazer parte do Conselho também implica gastos maiores para a 

manutenção de forças de paz e de recursos para a própria manutenção da burocracia 

da ONU. (Rosa, 2009, p.6)  

 

Alturas (2012) disserta sobre a participação do Brasil no Haiti, abordando um desses 

viés que o País externa na sua política: “O Brasil não seguiu a decisão do Conselho (resolução 

940 de 1994) por considerar que autorização do uso da força nas bases solicitadas era 

precipitada e não estaria em conformidade com os interesses de boa parte dos países” e seguiu 

a mesma linha de pensamento com a Síria. 

Foi possível perceber também um enorme incomodo dos países que possuem vaga 

permanente no CS quando o Brasil votou contramedidas mais extremas contra o Irã, sendo um 

dos únicos a fazer isso, além de que foi criticado pelos Estados Unidos, um dos seus grandes 

aliados, que além de possuir a vaga permanente, é detentor de grande influência no Conselho 

(Alturas,2012). 

Para Yoshida (2018), além dos problemas antigos que o Brasil já carrega para o seu 

posicionamento, ele vive uma crise na política interna, que acarretam reflexos grandes e 

lacunas na política. Além disso, o Brasil deveria primeiramente restaurar seus problemas 

internos para não gerar mais prejuízos tanto no campo econômico quanto social. Para isso 

podemos expressar no quadro 1 comparações com outros países. 
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Quadro 1 – Política interna  

Fonte: YOSHIDA (2018)  
 

 

Podemos observar também que a corrupção deixou o Brasil enfraquecido com suas 

relações internacionais devido ao nível de corrupção, principalmente de Luiz Inácio Lula da 

Silva, antigo Presidente, que sempre teve carisma e boa aceitação internacional, mas 

recentemente esteve envolvido em escândalos de corrupção (YOSHIDA, 2018). 

O autor ainda ressalta um dos problemas para a vaga na cadeira permanente do CS 

que é a fraca intensidade no esforço: 

 

Somado a estes fatos, ressalta-se a variação de intensidade no esforço do 

País em prol da obtenção do assento permanente e ocupação do assento não 

permanente no CSNU. Como visto anteriormente, apesar da busca do assento 

permanente estar para completar 100 anos, o esforço neste sentido, variou ao longo 

do tempo. Da mesma maneira, embora o Brasil já tenha ocupado o assento não 

permanente em 10 biênios, houve épocas em que isto não foi uma prioridade do 

governo brasileiro e o País permaneceu fora da alta mesa do CSNU por longos 

períodos (YOSHIDA, 2018, p.71) 

 

Podemos acrescentar também a citação de Brigido (2010): ”Certamente uma das 

razões para a não insistência no assento permanente era a importância dada pelo governo a 

um bom relacionamento com a argentina, que já tinha se manifestado contrariamente ao 

Política interna 

Grupo Países Situação 

 

 

P5 

EUA - Presidente Trump no 2º ano de governo, possui maioria no 

Congresso e tem buscado recuperar a indústria americana e dificultar 

a imigração ilegal. 

REINO UNIDO - Primeira Ministra Theresa May perdeu a maioria no Parlamento nas 

eleições antecipadas de junho/2017 e sofre pressões internas relativas 

às negociações com a UE sobre a saída do bloco (Brexit). 

FRANÇA - Presidente Macron está em seu 2º ano de governo e enfrenta os altos 

índices de desemprego, crescente terrorismo islâmico e insatisfação 

popular com a União Europeia. 

RÚSSIA - Presidente Vladimir Putin reeleito e reerguendo o País. 

CHINA - Presidente Xi Jiping consegue, em 2018, aprovação de mandato 

 vitalício do parlamento chinês, o que resulta num endurecimento   

ainda maior do regime totalitário comunista chinês. 

 

 

G4 

BRASIL - Impeachment da Presidente Dilma Roussef, em 2016, e Presidente 

  Temer com baixa aprovação popular. 

- Profunda crise política, econômica e social. 

ALEMANHA - A Chanceler Angela Merkel ocupa o cargo desde 2005, mas, devido 

às suas políticas liberais em relação aos refugiados, enfrenta 

problemas políticos domésticos. 

ÍNDIA - Maior democracia do mundo. 

- Primeiro Ministro Narendra Modi, no cargo desde 2014, vem 

aprimorando a governança e a eficiência do governo. 

JAPÃO - O Primeiro Ministro Shinzo Abe está em seu 4º mandato e tem 

grande aprovação popular. 
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aumento de membros permanentes”. A partir disso é analisado que o Brasil ainda deixa de 

lado alguns dos seus interesses por questões políticas com países vizinhos. 

De acordo com Rosa (2009): “São muitos os obstáculos encontrados pelo Brasil 

interna e externamente em uma provável aprovação de sua candidatura a membro 

permanente do Conselho de Segurança”. A autora também considera que existe um consenso 

interno que acaba desestabilizando a posição do Brasil, principalmente quando afirma: “As 

posições de diversas pastas ministeriais costumam divergir em relação aos temas prioritários 

da agenda de política externa”. 

Além dos fatos já citados, concluímos o fator político com mais alguns problemas que 

o Brasil atravessa na sua busca pelo assento permanente: 

 

Resta discutir ainda que lições podemos dar ao mundo em termos de segurança 

internacional, segurança humana, respeito aos direitos humanos, desarmamento, 

desintegração de gangues armadas, desenvolvimento social, amadurecimento da 

sociedade civil, fortalecimento das polícias e respeito às diferenças (ROSA, 2009, 

p.8). 

 

 

2.4.2 Fatores Econômicos 

 

“É importante que sejam consideradas as variáveis econômicas como instrumentos 

bastante relevantes na análise acerca dos elementos de poder do Brasil”. (Oliveira, 2005). 

Yoshida (2018) afirma que a crise econômica que o Brasil enfrenta acarreta um 

crescimento pequeno no seu PIB, logo o País tem um poder pequeno de colaboração em 

missões de paz e segurança internacional: “Um exemplo recente deste fato é a recusa do 

Brasil em enviar tropas de paz para a República Centro-Africana, por restrições 

orçamentárias”.  
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Quadro 2 – Produto Interno Bruto (PIB) 

Fonte: YOSHIDA (2018) 

 

Embora o Brasil tenha uma política externa e economia em crescimento ainda 

enfrenta dificuldades e não pode ser considerava uma potência regional típica (ALTURAS, 

2012). 

 

Não obstante o Brasil ser detentor de mais de metade do território, população e 

riqueza da América do Sul, de sua capacidade militar (apesar de ter algumas 

limitações) superar em muito a dos restantes países vizinhos, de ter firmado o seu 

poder na criação de laços formais com a região e ser transformado no patrocinador 

e impulsionador de novas instituições, não há uma clara certeza de se comportar 

como uma potência regional (ALTURAS, 2012, p. 10). 

 

 

O autor cita ainda: “Cabe destacar que, embora a Rússia tenha índices menores que o 

Brasil, ela passou recentemente por uma grande mudança em seu sistema econômico e seu 

novo modelo de liberalismo econômico vem apresentando bons resultados”. (Alturas, 2012)  

Arraes (2005) afirma que: “Em face dos problemas econômicos internos, a prioridade 

conciliar seria realmente posta de lado”. Com isso conseguimos analisar que um dos grandes 

problemas externos para o Brasil conseguir a vaga permanente no CS está diretamente ligada 

ao seu PIB. 

PIB(trilhões em dólares americanos) 

Grupo Países 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

P5 

EUA 18,1 18,6 19,4 20,5 21,4 

China 11,2 11,2 12,0 13,6 13,0 

França 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 

Reino 

Unido 

2,9 2,7 2,6 2,8 3,0 

Rússia 1,4 1,3 1,5 1,6 1,9 

 

G4 

Japão 4,4 4,9 4,9 4,9 5,4 

Alemanha 3,4 3,5 3,7 3,9 4,4 

Índia 2,1 2,3 2,6 2,7 3,1 

Brasil 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 
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Outro fator alarmante, prejudicial ao Brasil em sua busca pelo assento é dito por 

Yoshida (2018): “A baixa renda e alta concentração em uma parcela bastante reduzida da 

população reduzem o poder de compra das pessoas, resultando num mercado consumidor 

restrito e numa menor atividade econômica”. Em consequência disso, os brasileiros acabam 

tendo problemas econômicos dentro de casa e não priorizam a segurança mundial. 

 

Além disso, limita o desenvolvimento da economia, o que por sua vez reduz a 

capacidade de investimento em Defesa e, em consequência, a projeção 

internacional por meio de Forças Armadas potentes e a sua participação em 

operações de paz (YOSHIDA, 2018, p. 78).  

 

Yoshida (2018) também aponta que o investimento em defesa do Brasil é muito 

pequeno quando comparado com os demais países:  

 

Quadro 3 – Investimento em Defesa em 2017 

INVESTIMENTO EM DEFESA (2017) 

Grupos Países Posições Gasto % do mundo % do mundo 

 

 

P5 

EUA 1º 610,0 35 3,1 

China 2º 228,0 13 1,9 

Rússia 4º 66,3 3,8 4,3 

França 6º 57,8 3,3 2,3 

Reino Unido 7º 47,2 2,7 1,8 

 

G4 

Índia 5º 63,9 3,7 2,5 

Japão 8º 45,4 2,6 0,9 

Alemanha 9º 44,3 2,5 1,2 

Brasil 11º 29,3 1,7 1,5 

 

Fonte: YOSHIDA (2018) 
 

 

É notório a diferença entre investimentos em Defesa do Brasil quando comparamos 

com os outros países, pois possui um gasto muito abaixo do demais, e possui território muito 

maior que muitos deles (YOSHIDA,2018). 

 

Tal fato pode ser considerado um óbice na busca do assento permanente no CSNU, 

pois revela um investimento limitado nas Forças Armadas brasileiras, o que é 

inversamente proporcional ao ideal para uma nação que deseja ter um papel mais 

relevante na manutenção da estabilidade e da segurança global (YOSHIDA, 2018, 

p. 80). 

 

Podemos analisar a seguinte citação de Rosa (2009): “Além disso, fazer parte do 
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Conselho também implica gastos maiores para a manutenção de forças de paz e de recursos 

para a própria manutenção da burocracia da ONU”. Embora o Brasil não esteja muito abaixo 

do ranking mundial de investimento em defesa, ainda tem decadência nesse quesito e 

escassez quando se compara com os países membros permanentes, o que o torna menos 

potente a sua busca por uma cadeira no CS. 

Outro fator de grande importância e análise são dos dados de contribuição para ONU, 

a partir deles vemos o nível de investimento dos países em missões de paz e para manutenção 

da ONU. A partir do quadro 4 conseguimos enxergar a diferença entre eles: 

 

Quadro 4 – Contribuição financeira para a ONU em 2018 

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ONU (2018) 

Grupos Países Posições Dólares(EUA) % do orçamento 
da ONU 

 

 

P5 

EUA 1º 591.388.114 22,0 

China 3º 212.926.602 7,9 

França 5º 130.616.129 4,9 

Reino Unido 6º 119.971.143 4,5 

Rússia 9º 83.009.386 3,0 

 

G4 

Japão 2º 260.210.770 9,7 

Alemanha 4º 171.744.484 6,4 

Brasil 7º 102.767.125 3,8 

Índia 24º 19.811.502 0,7 

Fonte: YOSHIDA (2018)  

 

2.4.3 Fatores Militares 

 

Para elaboração deste capítulo abordaremos alguns dados e explanações de fatores 

militares que estão ligados diretamente com o Brasil e uma cadeira permanente no CS. 

A Conjuntura internacional do campo militar interfere diretamente em uma cadeira 

permanente no CS (YOSHIDA, 2018). 

 

 

Atualmente, a Expressão Militar do Poder Nacional do Brasil não favorece seus 

anseios de membro permanente do CSNU, tendo em vista o grande emprego de 

efetivos militares em território nacional, a ausência de tropa em missão de paz da 

ONU e a situação econômica do País que afeta o orçamento da Defesa (YOSHIDA, 

2018, p. 62) 
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Para abordar um pouco sobre a constituição e envio de tropas, vamos analisar o 

quadro seguinte que nos permite fazer comparações do Brasil com outros países bastante 

influentes na política externa, além também dos países com cadeira permanente. 

 

 

   Quadro 5 – Contribuição de tropas e polícia para as Operações de Paz da ONU 
 

Grupos Países 31 de Agosto de 2017 

Posição Efetivo 

 

 

P5 

China 11º 2.654 

França 32º 825 

Reino Unido 36º 705 

Rússia 67º 91 

EUA 74º 67 

 

G4 

Índia 3º 7.049 

Alemanha 35º 757 

Brasil 19º 1.288 

Japão 115º 4 

              

    Fonte: YOSHIDA (2018) 
 

 

 

Assim, à primeira vista, na análise do Quadro 4, a contribuição de tropas para a 

ONU não seria notada como um aspecto deficitário para o Brasil, tendo em vista 

que Rússia, EUA e Japão cedem menos efetivos para as missões de paz. Entretanto, 

ao se considerar o quanto cada uma destas nações contribui para a ONU em termos 

financeiros, conclui-se que Brasil e Rússia poderiam ceder mais tropas para as 

Operações de Paz, uma vez que EUA e Japão estariam menos obrigados a esta 

contribuição, devido ao montante de recursos financeiros que destinam à ONU. 

(YOSHIDA, 2018, p.82)  

 

 

Dessa forma afirma-se: “Neste sentido, pode-se dizer então que a baixa contribuição 

brasileira de tropas para as Operações de Paz da ONU limita os anseios brasileiros no tocante 

ao assento permanente no CSNU” (YOSHIDA, 2018). Por consequência, O Brasil para 

compensar esse problema deve ter o maior preparo dos seus observadores militares para uma 

boa imagem perante os outros países, aproveitando a quantidade mais elevada do seu efetivo 

para seu proveito. 

A partir do próximo quadro podemos também extrair dados de extrema importância 

de análise que são essenciais para descobrimos onde Brasil está errando quando se fala de 

fator militar. 
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Quadro 6 – Ranking das Forças Armadas (2018) 

 

Ranking das Forças Armadas (2018) 

Grupos Países Posições Índice do Poder 

 

 

P5 

EUA 1º 0.0818 

Rússia 2º 0.0841 

China 3º 0.0852 

França 5º 0.1869 

Reino Unido 6º 0.1917 

 

G4 

Índia 4º 0.1417 

           Japão 8º 0.2107 

Alemanha 10º 0.2461 

Brasil 14º 0.3198 

Fonte: YOSHIDA (2018) 
 

A partir disso analisamos que o Brasil está muito atrás de outros países, além de que 

possui uma extensão territorial muito maior, mostrando dessa forma uma discrepância 

enorme. Com isso consideramos a seguinte citação: “ [...]investir mais em Defesa no Brasil, 

para que suas Forças Armadas estejam à altura do potencial geopolítico brasileiro e sua 

capacidade de contribuir para a paz e segurança mundial” (YOSHIDA, 2018).  

 

Aqui também a ação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas é requerida e já 

executada. Por meio de um adequado planejamento, os recursos disponibilizados 

são empregados da melhor maneira possível, obtendo-se o máximo de capacidade 

de cada Força e da sinergia de sua atuação em conjunto. O problema é que o 

orçamento da Defesa vem diminuindo nos últimos anos, prejudicando a 

operacionalidade das Forças Armadas brasileiras (YOSHIDA, 2018, p. 81). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

  

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Para a realização do estudo foi utilizado a pesquisa qualitativa quanto à abordagem, 

bibliográfica quanto ao procedimento, descritiva quando ao objetivo e básica em relação à 

finalidade. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foram pesquisados livros, revistas e artigos em bancos de dados eletrônicos, os quais 

dizem respeito ao tema. Como descritores foram utilizadas as palavras: missões de paz – 

peace enforcement – Brasil – MINUSTAH – ONU. 

O material coletado foi submetido à leitura e foi realizado um fichamento a fim de 

compor a parte teórica deste estudo. O fichamento não consta no TCC. 

Para elaboração deste trabalho utilizamos o método hipotético-dedutivo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir de dados de sites e obras conseguimos fazer uma análise de resultados mais 

detalhada dos problemas que o Brasil vem encontrando quando se trata da busca pela cadeira 

permanente. 

Com os Dados do quadro 1, é possível ver mais detalhadamente um fator muito 

importante que o Brasil fica em desvantagem, que é o político. Para isso então, começamos 

com a comparação com os países que já possuem uma cadeira permanente no Conselho de 

Segurança. 

Os Estados Unidos quando comparado com o Brasil tem uma vantagem quando o 

assunto é relacionado ao Congresso, pois no Brasil as divergências encontradas em qualquer 

debate são muito grandes, além de ser um processo que sempre esteve presente em sua 

história, ou seja, para melhores resultados, o país deveria conseguir uma reformulação do 

Congresso, para assim alinhar sua política externa junto com sua interna. 

Em contrapartida a isso, analisamos também países permanentes no CS que estão em 

desvantagem quando se trata de algumas questões internas no país. A exemplo da França, 

enxergamos uma realidade histórica que é muito difícil de ser combatida, o terrorismo 

islâmico, somado com a insatisfação popular e altas taxas de desemprego. Outro país que 

sofre grandes complicações internas é a China, pois ao aprovar mandado vitalício do 

parlamento somente aumenta a insatisfação popular como também aumento ainda mais do seu 

regime totalitário. Com isso vemos que apesar do Brasil ter divergências polícias internas, 

consegue ainda estar à frente de alguns membros permanentes no fator político. 

Quando entramos na análise política dos países pertencentes ao G4 e que brigam por 

sua vaga no CS, o Brasil acaba entrando em um cenário complexo e retardatário. O Japão 

possui grande aprovação popular, juntamente com a Índia, ou seja, os dois então tendo mais 

eficiência em seus governos, e por consequência acabam tendo uma visão política externa 

melhor do que a do Brasil. Comparado a eles, é notório que o Brasil está muito afetado, pois 

estamos em grande crise política devido a grandes casos de corrupção, externando para o 

mundo uma péssima imagem de nossa política. 

A partir do quadro 2, 3 e 4 vamos analisar o Brasil em comparação aos outros países 

com relação ao PIB, Investimento em Defesa e contribuição para a ONU. 

O Brasil apresenta no decorrer dos anos um PIB abaixo de seus concorrentes da 

cadeira permanente, ou seja, sofre problemas econômicos internos que dificultam seu 



32 

 

 

crescimento e desenvolvimento econômico, resultando nos países concorrentes a saída a 

frente por essa cadeira, além de dificultar o envio de tropa para missões da ONU. 

Para reforçar o parágrafo passado podemos visualizar o quanto o Brasil está atrasado 

em relação a outros países em relação a contribuição financeira para a ONU. O País fica atrás 

de todos, com exceção a Índia, que apesar disso tem investimento em defesa superior e 

estabilidade econômica. A partir dos dados verifica-se que o Brasil poderia contribuir mais 

economicamente tanto dentro do país em defesa como para missões da ONU. Devido a este 

motivo o Brasil perde muitas chances de atuar em missões de paz porque seus investimentos 

econômicos em tropa são baixos, do mesmo jeito que acaba sendo um impeditivo para futuras 

missões de peaceenforcement.  

Nos quadros 4 e 5 podemos mensurar a contribuição de tropas para operações de paz 

da ONU e o ranking mundial das forças armadas do mundo.  

Vemos que o Brasil não está tão longe quando é considerado seu ranking militar, pois 

está em 14º, porém está abaixo da Índia, Alemanha e Japão, seus grandes concorrentes a 

cadeira permanente. Em compensação, sua contribuição de tropas para missões de paz está 

muito além de diversos países, perdendo somente para os Estados Unidos e Índia, ou seja, é 

um fator positivo analisado e de grande importância para o Brasil, pois mesmo com todos 

seus outros problemas já citados é um grande contribuidor de recurso humano, no qual gera 

uma impressão boa no cenário da política externa para a luta de uma cadeira permanente.    

Afirmamos dessa forma que a hipótese do trabalho foi confirmada, pois o Brasil ainda 

não alcançou uma estratégia bem definida para a vaga pretendida no Conselho de Segurança 

das Nações Unidas, não realizando missões de peaceenfocement por causa de fatores 

políticos, econômicos e históricos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ONU foi criada com o fim das duas Grandes Guerras com o objetivo de colocar um 

ponto final aos horrores ocorridos nestes eventos. O Conselho de Segurança é um dos órgãos 

que compõem a ONU, cabendo ao mesmo as decisões que os países membros devem seguir, 

com o objetivo maior de restaurar a paz e a segurança internacional 

Durante muitos anos houve a participação do Brasil em várias missões de paz da 

ONU, sendo a mais importante a MINUSTAH, uma vez que o país ficou responsável por 

liderar tal missão, momento em que atingiu grande credibilidade internacional. 

Apesar de ter obtido êxito na missão, o Brasil vem tentando se tornar membro 

permanente do Conselho de Segurança, passando a fazer parte do grupo do G-4, juntamente 

com Japão, Alemanha e Índia, sem, no entanto, obterem sucesso. 

A política externa brasileira, participativa, influente e respeitada, optou por um sistema 

baseado em eficiência da segurança coletiva, a partir do multilateralismo e da 

responsabilidade recíproca entre os Estados. Optou o Brasil por ser um país pacífico, não se 

envolvendo em operações de peaceenforcement, por acreditar que a diplomacia e a conversa 

são a base para a resolução de conflitos. 

Porém, caso venha a ser um membro permanente do Conselho de Segurança, vários 

benefícios serão concedidos ao Brasil e ao Exército Brasileiro, fortalecendo seus quadros, 

havendo troca de experiências entre os militares brasileiros e de outros países, bem como 

conseguindo internacionalmente uma credibilidade muito maior do que a que hoje existe. 

Fazer parte do Conselho de Segurança, além de constituir-se em prova de confiança 

em sua capacitação, traz novas responsabilidades. Sem desviar-se de sua missão 

constitucional básica, da defesa da soberania e da integridade do patrimônio nacional, o 

Exército deverá estar instruído, adestrado e equipado para responder com eficácia às 

“operações de paz”, ratificando a efetividade do emprego da expressão militar como 

instrumento da política externa brasileira.  

O primeiro objetivo específico foi abordado com definição das missões da ONU, 

explicando sucintamente cada tipo e ação, analisando também os antecedentes do problema. 

A partir dele podemos tirar a conclusão de que o Brasil participou ativamente em seu histórico 

de missões, assim como esteve presente frequentemente nas relações internacionais desde a 

criação da Liga das Nações, ou seja, mostrou que tem capacidades para buscar um assento no 

CS.  
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O segundo objetivo específico podemos ver alguns dos motivos que levam o Brasil a 

não conseguir uma cadeira permanente no CS. Concluímos que o Brasil apresenta grande 

influência internacional após a Segunda Guerra Mundial, porém existe alguns motivos que 

levam ele a não conseguir uma cadeira permanente, tais como: alguns países vizinhos que não 

estão de acordo com sua entrada assim como alguns dos fatores quem acarretam isso. 

No terceiro e último objetivo específico analisamos cada fator que está levando Brasil 

a não conseguir uma cadeira permanente no CS, como o político, militar e econômico. 

Concluímos que o Brasil é uma potência militar e econômica em ascensão, mas ainda está 

muito atrás dos países que tem vaga permanente, assim como também não consegue 

acompanhar lado a lado seus concorrentes diretos a vaga permanente.  

O Brasil, para solucionar esse problema, deveria resolver seus problemas internos e 

externos políticos primeiramente para alinhar seus objetivos de conseguir uma cadeira 

permanente. Após isso, necessita crescer economicamente, pois com um aumento do seu PIB, 

teria capacidade de investir mais em Defesa nacional, consequentemente tendo mais 

capacidade de dispor mais efetivo em missões de paz da ONU. Além disso, após esse longo 

processo de reforma, o Brasil deveria mudar suas políticas internas e enviar aos poucos 

algumas tropas para juntamente com outros países realizar missões de peaceenforcement. 

O objetivo geral do trabalho foi atingido, pois foi possível analisar com textos e dados 

de autores diversos fatores que estão dificultando a busca de um assento permanente no 

Conselho de segurança. 

Por fim, para a metodologia empregada deste trabalho houve limitações na busca de 

referências, pois ainda não há tantos trabalhos quem abordam esse tipo de tema, porém com 

alguns autores foi conseguido suprir essa falta de referências.  

Este trabalho além de ser essencial para o meio militar, pode ser continuado e 

aprofundado por outras pessoas para que no futuro se tenham mais conclusões sobre a 

situação do Brasil quando se fala em Segurança Internacional. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – MEMBROS DO CS DA ONU 

 

 
Fonte: POLITIZE (2019) 
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ANEXO 2 – UTILIZAÇÃO DO PODER DE VETOS PELOS PAÍSES MEMBROS 

 

 

 
 

Fonte: POLITIZEI (2019) 


