
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação do Exército Brasileiro em missões de paz 
das Nações Unidas como instrumento de política externa: 

o caso do Haiti 
 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO 
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

 

 

 

Maj Inf GUSTAVO MENDES RÉGUA BARCELOS 

 

 

Rio de Janeiro 

2020 



 

 

 

Maj Inf GUSTAVO MENDES RÉGUA BARCELOS 

 

 

 

 

 

 

 

A participação do Exército Brasileiro em missões de paz 
das Nações Unidas como instrumento de política externa: 

o caso do Haiti 
 

 

 

 

 

       

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército, como pré-
requisito para matrícula no Curso de 
Especialização em Ciências Militares, 
com ênfase em Defesa. 

 

 

 

 

Orientador: Ten Cel Inf Fábio de Souza e Silva 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B242p       Barcelos,  Gustavo Mendes Régua 
 

A participação do Exército Brasileiro em missões de paz das Nações Unidas como 
instrumento de política externa: o caso do Haiti . / Gustavo Mendes Régua Barcelos. 

一2020. 
       55 f. :  il. ; 30 cm. 
 

Orientação: Fábio de Souza e Silva. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares)一Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2020. 
      Bibliografia: f. 53-55. 
 

1. ONU. 2. OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ. 3. MINUSTAH.  4. POLÍTICA 

EXTERNA. 5. ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA. 6. POLÍTICA NACIONAL DE 
DEFESA.    7. EXÉRCITO BRASILEIRO. I. Título. 

CDD 355.03 



 

 

 

Maj Inf GUSTAVO MENDES RÉGUA BARCELOS 

 

 

 

A participação do Exército Brasileiro em missões de paz 
das Nações Unidas como instrumento de política externa: 

o caso do Haiti 
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército, como pré-
requisito para matrícula no Curso de 
Especialização em Ciências Militares, 
com ênfase em Defesa. 

 

 

 

Aprovado em XX de XX de 2020. 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA 
 

 

 

________________________________________  
Fábio de Souza e Silva – Ten Cel Inf - Presidente 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Dário Vargas de Oliveira – Ten Cel Inf - Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

 
 
 

_____________________________________________ 
Orlando Mattos Sparta de Souza - Ten Cel Inf - Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus, pelo dom da vida, meu refúgio e minha fortaleza, em quem confio e que 

orienta minha caminhada. 

 

Aos meus amados pais, Hélio e Eliane, pelo exemplo diário de dedicação e amor 

incondicionais, sempre presentes em minha vida.  

 

À minha esposa Elisa, meu grande amor e companheira de todas as horas, por 

seu apoio irrestrito e incentivo diário, que me fazem uma pessoa melhor. 

 

Aos meus irmãos Hélio e Rodrigo, pela amizade e união que construímos ao 

longo dos anos, minha gratidão. 

 

Ao meu orientador, TC Fábio, pelas intervenções oportunas, confiança e 

camaradagem que dispensou a mim ao abrir mão de seu tempo para me auxiliar.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Não há caminho para a paz, a paz é o caminho”. 

(Mahatma Gandhi) 

 
 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada com o propósito de promover a 

cooperação, a paz e a segurança no cenário mundial. Oriunda da extinta Liga das 
Nações, foi idealizada em 1945 pela Carta das Nações Unidas, sendo oficialmente 
estabelecida após o término da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, o 
organismo internacional tinha 51 estados-membros fundadores, dentre eles o Brasil. 
O passar dos anos trouxe novos desafios para as Nações Unidas, especialmente no 
contexto da Guerra Fria, colocando à prova seu compromisso com a preservação da 
paz mundial. Foram esses episódios marcantes da História Mundial que 
consolidaram sua estrutura e ratificaram sua missão precípua de promover ações 
que contribuissem para a estabilidade internacional. Apesar de não constarem na 
Carta das Nações Unidas, as Operações de Manutenção da Paz foram criadas em 
busca de soluções para situações de conflito e pós-conflito, tornando-se importante 
ferramenta da ONU na consecução de seus objetivos fundamentais. As Operações 
de Manutenção da Paz evoluíram com o passar do tempo, das tradicionais, com 
tarefas basicamente militares, para multidimensionais, onde há a presença de vários 
atores que trabalham em um ambiente complexo e executam uma grande 

diversidade de tarefas na busca de uma paz sustentável em países com ambiente 
beligerante. Nesse contexto, o Brasil surgiu como importante País contribuinte de 
tropas, desde a constituição do Batalhão Suez, em 1957, até os dias atuais. A 
Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), na qual o 
Exército Brasileiro atuou por cerca de 13 anos, representou um marco histórico na 
tradição nacional de promoção da paz mundial, em alinhamento com preceitos do 
Artigo 4º da Constituição Federal de 1988, que norteiam sua política externa. A 
atuação firme e ao mesmo tempo cordial e humanitária permitiram ao Brasil projetar-
se perante a comunidade internacional, contribuindo para a consecução de seus 
Objetivos Nacionais de Defesa, preconizados pela Política Nacional de Defesa e 
reforçados pela Estratégia Nacional de Defesa.  
 

Palavras-chave: Organização das Nações Unidas; Brasil; operações de manutenção 
da paz; MINUSTAH; Exército Brasileiro; política externa; Objetivos Nacionais de 
Defesa; Política Nacional de Defesa; Estratégia Nacional de Defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The United Nations (UN) was created with the purpose of promoting the cooperation, 
peace and security worldwide. Originated as an alternative to previous League of 
Nations, the organism was idealized in 1945, based on the UN Charter, being 
officially established after the end of the Second World War. At that time, the 
international organization had 51 founding member states, including Brazil. New 
times have brought considerable challenges to the UN, especially in the context of 
the Cold War, a real test to ensure its commitment to the preservation of world 
peace. Some of these remarkable episodes in World History helped the consolidation 
of its structure and ratified UN´s primary mission to promote actions that contribute to 
international stability. Despite not being included in the UN Charter, Peacekeeping 
Operations were created as an effective alternative to deal with conflict and post-
conflict situations, becoming an important tool for the UN in achieving its fundamental 
objectives. Peacekeeping Operations have evolved over time, from traditional, with 
basically military tasks, to multidimensional, with the presence of several actors who 
work in a complex environment and perform a wide variety of tasks aiming to achieve 
a sustainable peace level in countries with a belligerent environment. In this context, 
Brazil emerged as an important troop-contributing country, since the formation of the 
Suez Battalion in 1957 to the present day. The United Nations Mission for 
Stabilization of Haiti (MINUSTAH), in which the Brazilian Army has served for about 
13 years, represented a historic milestone in the national tradition of promoting world 
peace, aligned with the precepts of Article 4 of the 1988 Brazilian Federal 
Constitution, which proposes as a guide the seek for a foreign policy. The firm but 
cordial and humanitarian action in the field allowed Brazil to project itself to the 
international community, contributing to the achievement of its National Defense 
Objectives, recommended by the National Defense Policy and reinforced by the 
National Defense Strategy. 
 

Keywords: United Nations Organization; Brazil; peacekeeping operations; 
MINUSTAH; Brazilian Army; foreign policy; National Defense Objectives; National 
Defense Policy; National Defense Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Este trabalho pretende se debruçar sobre o estudo da participação do 

Exército Brasileiro na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH) como instrumento de política externa para a projeção do Brasil no 

contexto internacional, integrando os conceitos básicos e a informação relevante e 

atualizada a respeito do tema.  

O emprego de tropas do Exército Brasileiro (EB) em missões sob a égide da 

Organização das Nações Unidas (ONU) torna perceptível sua evolução, 

especialmente pela construção de uma imagem de credibilidade, capaz de legitimar 

objetivos e aspirações preconizadas pela Política Externa Nacional. 

Inicialmente, mostra-se importante entender a missão da Organização das 

Nações Unidas e os princípios que regem as operações de manutenção da paz do 

organismo internacional. 

A ONU é um Organismo Internacional, composto por 193 países voluntários, 

cujo propósito principal é trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundial. Sua 

fundação ocorreu em 24 de outubro de 1945, por meio da Carta das Nações Unidas, 

após o mundo ter sido assolado pelas duas grandes Guerras Mundiais (UNITED 

NATIONS, 2020b).  

A expressão “Nações Unidas”, segundo Lessa (2007, p.15), foi cunhada pelo 

presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), tendo sida 

utilizada pela primeira vez na “Declaração das Nações Unidas”, em 1º de janeiro de 

1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando representantes de 26 nações 

expressaram a intenção de continuar lutando contra os países do Eixo. Dois anos 

depois, líderes da China, da União Soviética, do Reino Unido e dos Estados Unidos 

esboçaram uma proposta de estatuto para uma organização internacional de países. 

As missões de manutenção da paz da ONU surgiram em resposta a 

divergências políticas no âmbito do Conselho de Segurança, que introduziram a 

concepção do emprego de militares em missões individuais e de tropas dos países 

membros. O objetivo proposto, à época, era de se interpor entre as forças em litígio 

de determinado país (CARDOSO, 1998, p.93). 

Em 1948, o Conselho de Segurança da ONU implementou a sua primeira 

missão de manutenção de paz, para monitorar um armistício entre Israel e os países 

árabes vizinhos. Desde então, mais de 70 missões foram estabelecidas por todo o 
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mundo, com participação de mais de 120 países contribuintes (United Nations, 

2020b). 

A ONU e seus membros devem buscar a solução de controvérsias por meios 

pacíficos, segundo preconiza a Carta das Nações Unidas (1945, p.04), em seu 

Artigo 2. A Organização se pauta em alguns princípios fundamentais para alcançar 

seus objetivos, tais como o consenso entre as partes, a imparcialidade e o uso da 

força somente para defesa pessoal ou do mandato. Esses princípios aplicam-se em 

especial às missões tradicionais de manutenção de paz, previstas no Capítulo VI da 

Carta (1945, p.12). 

Ferrer (2005, p.34) relata que as operações de manutenção da paz são 

instrumentos eficientes e eficazes na intenção de preservar a paz. Segundo ele, tal 

fato foi reconhecido mundialmente em 1988, com a atribuição do Prêmio Nobel da 

Paz aos mantenedores da paz, denominados Peacekeepers, que serviram sob a 

égide das Nações Unidas em todos os tempos. 

Desde cedo, o Brasil percebeu que o endosso e a participação nesse tipo de 

operação nao só estaria de acordo com a política da ONU mas também 

representaria uma excelente oportunidade de projeção do país internacionalmente, 

pela via do multilateralismo (COLARES, 2012, p.293). 

John Gerard Ruggie (1992, p. 561), em sua obra “Multilateralism: the Anatomy 

of an Institution”, define multilateralismo como uma forma institucional de 

coordenação das relações entre três ou mais Estados com base em princípios de 

conduta generalizados. Dessa forma, o multilateralismo pressupõe a discussão dos 

assuntos de interesse comum pelas partes interessadas e o estabelecimento de 

regras claras de relacionamento que beneficiem igualmente a todos os envolvidos 

(Fett, 2014, p.31). 

Fontoura (1999, p.300) acredita que o Brasil tem se preocupado, com acerto, 

em integrar operações de manutenção da paz das Nações Unidas nas quais haja 

claro consentimento das partes e, se possível, em que haja outros elementos 

favoráveis, tais como o idioma, a afinidade cultural e a existência de condições 

climáticas e geográficas semelhantes às brasileiras, de modo a proporcionar 

melhores resultados operacionais para a ONU e melhores condições de segurança 

para os militares.  
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Em que pese o esforço da ONU no sentido de incentivar a convivência 

pacífica entre os países e o respeito à autodeterminação dos povos, conflitos 

localizados têm irrompido em várias partes do mundo. No Haiti, um país que ocupa o 

terço oeste da Ilha Hispaniola, no mar do Caribe, sua população vinha vivendo em 

situação de miséria, refém das lutas entre facções que disputavam a hegemonia 

política e econômica desse país (LESSA, 2007, p.08).  

A partir das impressões dos autores citados, observa-se que a relevância da 

participação brasileira na missão de paz das Nações Unidas no Haiti vai além do 

ganho tático e operacional decorrente do emprego de tropas do EB, pois seus 

desdobramentos apresentam uma amplitude que abarcam não só o campo político 

do Poder Nacional, mas também a esfera da diplomacia nacional, no que tange à 

Política Externa Brasileira (PEB).  

Desde o final da Guerra Fria, o envolvimento de militares brasileiros em 

empreendimentos do sistema de segurança coletiva passou a levar em conta de 

forma mais evidente os interesses precípuos da política externa brasileira (NASSER, 

2009, p. 225). 

Nas últimas duas décadas, o Brasil tornou-se um ator mais importante na 

paisagem de peacekeeping – o que também é verdade no que se refere a diversas 

outras dimensões das relações internacionais contemporâneas. Como causa e 

consequência deste processo, as autoridades brasileiras passaram a adotar critérios 

de participação em sintonia com os princípios e as diretrizes da política externa 

brasileira (NASSER, 2009, p.216). 

Para o Brasil, segundo Roodettes (2002, p.24), envolver-se em operações de 

paz tornou-se uma forma de demonstrar a capacidade e o interesse do país em 

cumprir com obrigações e responsabilidade enquanto membro das Nações Unidas. 

Verifica-se, na ótica de Nasser (2009, p. 226), não somente uma interseção 

geográfica entre as áreas de prioridade da política externa brasileira e o emprego de 

militares brasileiros em operações de paz: também parece haver uma verdadeira 

subordinação da decisão de enviar tropas à estratégia de política externa. Dessa 

forma, o envolvimento nas missões da ONU, particularmente a liderança da 

MINUSTAH, é senão uma ilustração da ascensão do Brasil nas fileiras internacionais 

e, principalmente, manifestação de desejo de levar este processo adiante. 
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Para Hamann (2012, p. 301), o apelo da ONU por maior participação de 

países em desenvolvimento, sobretudo os emergentes, combinado com o 

reconhecimento de boas práticas brasileiras para a promoção do desenvolvimento 

internacional, abre uma janela de oportunidade para a maior inserção do Brasil no 

mundo. 

Nesse contexto, este trabalho pretende analisar a participação do Exército 

Brasileiro na MINUSTAH e a sua estreita ligação com a Política Externa Nacional, 

bem como seus desdobramentos como relevante instrumento geopolítico para a 

projeção do Brasil no cenário mundial. 

1.1 O PROBLEMA  

As constantes mudanças na conjuntura nacional e internacional são latentes e 

desafiadoras, em face da rapidez dos acontecimentos e da complexidade dos 

desafios da Nação no contexto da atualidade. O regime democrático vigente 

preconiza a rotatividade constante da governança brasileira, com alternâncias de 

correntes de pensamento e prioridades, bem como sugere a revisão periódica de 

diretrizes em todos os campos do Poder Nacional, inclusive o militar.  

 Diante da existência de considerável bibliografia versando sobre as melhores 

práticas e oportunidades de melhoria do emprego do Exército Brasileiro no contexto 

da operação de manutenção da paz no Haiti, ocorridas no período de 2004 a 2017, e 

de sua relação com a política externa do País, a partir de 2003, esta pesquisa se 

depara com o seguinte problema: 

 De que maneira a participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH 

atende aos Objetivos Nacionais de Defesa (OND)? [grifo nosso] 

1.2 OBJETIVOS  

Os resultados que se pretende alcançar com o presente trabalho devem 

integrar conceitos básicos e informações relavantes a respeito do tema. Conforme 

Marconi e Lakatos (2010, p. 202), o objetivo de um trabalho de pesquisa relaciona-

se com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das idéias 

estudadas. Desta forma, o entendimento dos assuntos a serem analisados servirão 

de baliza para o levantamento dos objetivos geral e específicos. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

A fim de elencar o objetivo geral do trabalho, decidiu-se por desmembrar o 

estudo da participação do EB na MINUSTAH, da Política Externa Brasileira (PEB) e 

da Política Nacional de Defesa (PND). O estudo individual de cada frente, 

destacando suas devidas conexões, facilitará o entendimento das idéias e permitirá 

uma progressão lógica e coerente do trabalho. Baseado nesse entendimento, e em 

alinhamento com a problemática apresentada formulou-se o seguinte objetivo geral: 

analisar a participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH e sua relação com 

os Objetivos Nacionais de Defesa (OND). [grifo nosso] 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Com a finalidade de permitir a conquista do objetivo deste trabalho por meio 

de um desenvolvimento lógico, coerente e progressivo, foram levantados os 

seguintes objetivos específicos: 

a. Apresentar a missão e a estrutura da ONU; 

b. Apresentar os princípios e a legislação que regem as OMP da ONU; 

c. Apresentar a MINUSTAH e seu papel na manutenção da paz no Haiti; 

d.    Caracterizar a Política Externa Brasileira (PEB); 

e.   Analisar as contribuições do Exército Brasileiro para a PEB; 

f. Caracterizar a Política Nacional de Defesa (PND); 

g.    Identificar os Objetivos Nacionais de Defesa (OND); 

h.    Caracterizar a Estratégia Nacional de Defesa (END); 

i. Concluir sobre a participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH e a 

projeção do Brasil no contexto internacional. 

    1.3 QUESTÕES DE ESTUDO    

Em alinhamento com o problema apontado e com os objetivos específicos 

apresentados neste trabalho, algumas questões de estudo podem ser formuladas: 

a. Qual é a missão e a estrutura da ONU? 

b. Quais princípios e normas regem as Operações de Paz da ONU? 

c. Como se caracteriza a MINUSTAH na manutenção da paz no Haiti? 

d.    Como se caracterizou a Política Externa Brasileira (PEB) a partir de 2003? 
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e.    De que forma o Exército Brasileiro contribuiu para a PEB? 

f. Em que consiste a Política Nacional de Defesa (PND)? 

g.   Quais são os Objetivos Nacionais de Defesa (OND)? 

h.   Em que consiste a Estratégia Nacional de Defesa (END)? 

i.   De  que  maneira a  participação  do EB na MINUSTAH contribuiu para a 

projeção do Brasil no contexto internacional? 

As respostas a tais questões nortearão o desenvolvimento do trabalho, 

tornando-se facilitadoras na solução do problema levantado. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Com a finalidade de delimitar a pesquisa, este trabalho buscará realizar um 

Estudo de Caso em torno da participação do EB na Missão das Nações Unidas para 

a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), no período compreendido entre 2004 e 2017, 

com foco no componente militar, bem como analisar as diretrizes da Política Externa 

Brasileira (PEB), a partir de 2003, e da Política Nacional de Defesa relacionadas 

com as missões de paz. 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O autor espera, ao final desta pesquisa, colocar à disposição do coletivo 

militar e acadêmico uma perspectiva atualizada sobre a relevância da participação 

de militares brasileiros em missões de paz sob a égide das Nações Unidas como 

ferramenta da política externa nacional. 

A relevância do assunto para o Brasil foi demonstrada pela notoriedade que o 

País alcançou não só no seio da organização, mas no cenário mundial, ao conduzir 

de maneira transparente, eficiente e profissional os destinos da MINUSTAH ao longo 

de mais de 13 anos, perfazendo um total de 26 contingentes militares.   

Kenkel e Moraes (2012, p. 02) apontam que o tema das operações de paz é 

assunto de máximo interesse não apenas para os tomadores de decisão brasileiros 

mas para todos os que observam os rumos que a política de defesa e segurança 

brasileira tomará sob os novos parâmetros econômicos e políticos do país. 

Além disso, este autor busca dar continuidade ao processo de produção de 

conhecimento na linha de pesquisa “Estudo da Paz e da Guerra”, versando sobre o 

tema de missões de paz. Dessa forma, pretende contribuir com a evolução das 
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Ciências Militares e dos Estudos de Defesa, por meio de uma pesquisa atual, 

relevante e oportuna, em alinhamento com as seguintes diretrizes: 

- Política Nacional de Defesa (PND), que preconiza a participação das Forças 

Armadas Brasileiras em organismos internacionais, projetando cada vez mais o País 

no concerto das Nações; 

- Estratégia Nacional de Defesa (END), que no tocante às operações 

internacionais, recomenda a promoção do incremento do adestramento e da 

participação das Forças Armadas em apoio à política exterior, com ênfase nas 

operações de paz e humanitárias, integrando Forças da ONU (Brasil, 2020); 

- Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), que em seu capítulo 2, aponta que 

a expressão mais evidente da crescente importância do Brasil na área da paz e 

segurança tem sido sua participação em operações de manutenção da paz (Brasil, 

2012); 

- Diretriz do Comandante do Exército Brasileiro, que em seu número 11 

recomenda o prosseguimento com as gestões no nível político - Ministério da Defesa 

(MD), a fim de aproveitar as oportunidades de participação em Operações de Paz e 

Ajuda Humanitária, individuais e com o emprego de tropas (Brasil, 2019). 
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2 METODOLOGIA 

 A pesquisa desenvolvida terá uma abordagem do tipo qualitativa, descritiva, 

explicativa e bibliográfica. Qualitativa porque requer procura de fontes de informações 

mais profundas, cuja seleção contempla a subjetividade, mas que permitam entender a 

temática proposta de forma clara; descritiva pois pretende evidenciar caraterísticas dos 

fenômenos em pauta, visando definir as suas naturezas e estabelecer correlações entre 

as mesmas.  

 A pesquisa descritiva servirá de base para a pesquisa explicativa, que pretende 

permitir o esclarecimento de como a participação do EB nas missões da ONU servem 

aos propósitos da PEB. A bibliográfica visto que terá sua fundamentação teórico-

metodológica baseada na investigação de livros, artigos, trabalhos acadêmicos, jornais, 

revistas e redes eletrônicas de acesso livre ao público em geral. 

Esta pesquisa obterá os meios de informação utilizando pesquisa bibliográfica de 

literatura (livros, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes eletrônicas) de fontes 

confiáveis e com dados pertinentes aos propostos no referencial teórico. Nesta 

oportunidade, será feita a seleção da documentação que será utilizada para atingir os 

objetivos do trabalho.  

As conclusões decorrentes deste trabalho de pesquisa permitirão um maior 

entendimento acerca da participação do EB na MINUSTAH, bem como identificar como 

a mesma atende aos Objetivos Nacionais de Defesa, preconizados pela Política 

Nacional de Defesa. 

 Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na qual fica evidenciada a procura de 

fontes de informação subjetivas, o tratamento dos dados se dará de forma não 

estatística. Nesse sentido, serão empregadas as técnicas de análise de conteúdo e 

histografia. A análise de conteúdo permitirá obter significados apurados do 

conhecimento levantado. A histografia facilitará o resgate de informações pretéritas que 

permitirão compreender o histórico da participação do EB e da PEB, apoiando o 

atingimento dos objetivos deste trabalho. 

O método escolhido possui limitações, haja vista que, por se tratar de uma 

pesquisa bibliográfica, estará limitada às consultas realizadas pelo autor, que buscará a 

maior diversificação possível. O estudo de campo e a entrevista com pessoas 
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diretamente ligadas aos processos em estudo não serão executados em virtude das 

restrições de tempo impostas pelo cronograma.  

Entende-se como de extrema importância a seleção criteriosa das fontes a serem 

utilizadas no trabalho, a fim de se evitar que a análise subjetiva seja tendenciosa. Por 

fim, a metodologia utilizada buscará evidências de forma clara e objetiva, a fim de que 

se alcance com êxito o objetivo final desta pesquisa.  
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3 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

Com o desenrolar da Guerra Fria pós 2ª Guerra Mundial, caracterizada pela 

bipolaridade capitalista e socialista (EUA x URSS), notou-se a imposição sobre os 

contendores levados a uma reconciliação negociada. A ONU entrava em cena 

funcionando como instrumento internacional, executora de decisões. Com o colapso 

do comunismo, surgiram idéias que permitiam considerar a tese de segurança 

coletiva, a partir da hegemonia dos Estados Unidos (ALVES,1995, p.4). 

Com o fim da Guerra Fria, a hegemonia inconteste dos Estados Unidos 

apontava para a possibilidade de uma ordem internacional mais pacífica e 

cooperativa, na qual a estabilidade passaria a estar, em grande parte, sob a 

responsabilidade da ONU, do que decorreu o estabelecimento de numerosas 

operações de paz no início dos anos 1990. Atualmente, embora esta perspectiva de 

paz kantiana tenha sido em grande parte frustrada, a busca da resoluçao de 

conflitos por meio da ONU mantém-se ativa (KENKEL E MORAES, 2012, p. 11). 

Júnior (2001, p.147) relata que, neste caso, a ONU passou atuar como 

instrumento a serviço de fins definidos fora de seu seio original, e grandes dúvidas 

surgiram em relação a esta entidade, particularmente no que diz respeito ao quanto 

os Estados-membros estariam dispostos a arriscar para sustentar a paz no novo 

cenário mundial na ocasião da ocorrência de conflitos internos ou externos. 

No entanto, os eventos do mundo permanecem mantidos pelas esferas de 

influências, pelas alianças e pelos balanços de poder e não simplesmente pelas 

ações de segurança coletiva. Pode-se verificar, conforme relata Júnior (2001, p.148), 

um elevado número de acontecimentos a serviço da paz, que ocorreram com êxito, 

desde a criação da ONU: o fim do bloqueio de Berlim, o fim da Guerra da Argélia, a 

abertura norte-americana para a China, os acordos do canal do Panamá e o tratado 

de paz entre Jordânia e Israel. 

Atualmente, como desde sua criação, a ONU continua a ser frequentemente 

testada como ferramenta adequada e efetiva, a fim de alcançar a tão almejada e 

sonhada paz mundial (JÚNIOR, 2001, p.149). 

3.1 ESTRUTURA DA ONU 
 

As atividades gerenciadas pela ONU são direta ou indiretamente controladas 

por organismos capilares das Nações Unidas, em estrita observância ao tratado 
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internacional inserido na Carta das Nações. A ONU é formada por seis organismos 

principais: o Secretariado; a Assembléia - Geral; o Conselho de Segurança; o 

Conselho Econômico – Social; o Conselho de Tutela, e o Conselho Internacional de 

Justiça. (BRASIL, 2013, p. 17). 

Para a melhor compreensão do objeto deste estudo, cabe salientar as 

funções e atividades dos seguintes organismos: o Secretariado, a Assembléia Geral 

e o Conselho de Segurança (CS).  

 
       Figura 1: Estrutura da ONU. 
       Fonte: BRASIL, 2013, p.17. 
 

O Secretariado é integrado pelo Secretário-Geral (SG) e por pessoal oriundo 

da comunidade internacional, capazes à condução administrativa cotidiana da ONU. 

O SG será indicado pela Assembléia-Geral mediante a recomendação do Conselho 

de Segurança (CS). Além de exercer as funções de Chefe Administrativo da ONU, 

cabe-lhe acionar o CS para qualquer questão que possa ameaçar a manutenção da 

paz e a ordem mundial. (BRASIL, 2013, p.17). 

O Secretariado é formado por órgãos subordinados, dentre as quais se 

destaca o Departamento de Operações de Paz – Department of Peace Operations – 

DPO. Trata-se de uma das agências subordinadas ao Secretariado, tendo como 

diretor um Subsecretário-Geral ou um funcionário de nível equivalente. O Secretário-

Geral delega ao Subsecretário-Geral do DPO a autoridade no que se refere às 

Operações de Manutenção da Paz (BRASIL, 2013, p. 17). 

O Departamento de Operações de Paz (DPO) se dedica a ajudar os Estados 

Membros e o Secretário-Geral em seus esforços para manter a paz e a segurança 

internacionais. O orgão fornece direção política e executiva para as operações de 

manutenção da paz da ONU em todo o mundo e mantém contato com o Conselho 

de Segurança, contribuintes de tropas e financeiros, bem como com as partes em 

https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
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conflito na implementação dos mandatos do Conselho de Segurança. O 

Departamento trabalha para integrar os esforços da ONU, de entidades 

governamentais e não governamentais no contexto das operações de manutenção 

da paz (United Nations, 2020a). 

O Departamento de Operações de Paz (DPO) também é encarregado do 

planejamento, preparação, gestão e direção das operações de manutenção da paz 

da ONU. Anteriormente conhecido como Departamento de Operações de 

Manutenção da Paz (DPKO), foi criado em 1º de janeiro de 2019 como parte de uma 

reestruturação do aparelho de paz e segurança da ONU. O DPO retém as funções e 

responsabilidades centrais do seu antecessor, com maior ênfase na coesão, 

integrando diferentes recursos e conhecimentos e promovendo os direitos 

humanos(United Nations, 2020a). 

Ao DPO cabe, ainda, oferecer orientação e apoio militar, policial, de 

desminagem e em outras consideradas relevantes pela ONU para a construção da 

paz. É com o DPO que acontece a maioria das interações envolvendo o Ministério 

da Defesa (MD) e as Forças Armadas no trato das questões atinentes às operações 

de paz (BRASIL, 2013, p. 18). 

A Assembléia-Geral constitui o principal órgão deliberativo das Nações 

Unidas. É composta pelas representações dos Estados – Membros, sendo que cada 

uma destas representações tem o valor de um voto. (ONU, 2005). O orgão se reúne 

uma vez por ano em sessão regular, podendo ainda convocar sessões especiais ou 

de emergências, desde que sejam solicitadas pelo CS ou pela maioria dos Estados 

– Membros ou, ainda, por um dos componentes do referido Conselho (ONU, 2005). 

De acordo com a carta das Nações Unidas (1945, p.18) o Conselho de 

Segurança constitui a responsabilidade central pela manutenção da paz e a 

continuidade da segurança coletiva da ONU. Tal órgão é formado por quinze 

representações, sendo cinco permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, China, 

Rússia e França,  todos com votos deliberativos e os outros dez não permanentes, 

sem direito a voto, selecionados pela Assembléia – Geral, por um período de dois 

anos, não podendo ser reeleitos.  

           O CS implementa ações que apontam soluções pacificadoras para 

contestações ou para situações de beligerância entre dois ou mais países, podendo 

ainda autorizar legalmente o uso da força militar, com o intuito de restaurar a paz e a 
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segurança em níveis internacionais (ONU, 1945, p.23). 

Deste modo, o Conselho de Segurança torna-se a autoridade que estabelece 

os Mandatos de Operações de Manutenção da Paz, sob a responsabilidade do 

Secretário – Geral da ONU, segundo a Carta das Nações Unidas (1945, p.19). 

3.2 MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
 

A ONU representa o maior esforço cooperativo para assegurar paz ao mundo. 

Nesse contexto, as operações de paz evoluíram de pequenas operações militares 

para operações complexas, multidimensionais, empregando tanto pessoal militar 

quanto civil, devidamente engajados em numerosas e diversificadas atividades de 

preservação da paz. 

 Ao servir sob a égide das Nações Unidas, militares e civis de diferentes 

países cumprem missões diversificadas envolvendo ações de monitoramento de 

cessar-fogo, separação de forças beligerantes, estabelecimento de zonas de 

segurança, desmobilização de forças regulares e irregulares, controle de retirada de 

tropas, assistência humanitária e supervisão de eleições, contribuindo, assim, de 

forma decisiva para a solução de crises e conflitos de toda a ordem. 

 A ONU deve atuar orientada por seus deveres e direitos, com o propósito 

maior de assegurar a manutenção da paz e da segurança internacionais. As 

operações de paz não estão enquadradas, explicitamente, em nenhum dispositivo 

da Carta das Nações Unidas (ONU, 1945, p. 34). 

 O Capítulo VI, Solução Pacífica de Controvérsias, quando trata de operações 

que têm o consentimento das partes envolvidas, e o Capítulo VII - Ação Relativa a 

Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agressão, quando trata de impor a 

vontade da comunidade internacional, não trazem artigos específicos sobre essas 

operações. Não é imprescindível um dispositivo específico na Carta das Nações 

Unidas para que ela venha a atuar em operações de paz (BRASIL, 2013, p. 18). 

3.3 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ 

A Manutenção da Paz trata das ações levadas a cabo no terreno e consiste 

no emprego de pessoal militar, policial e civil para auxiliar na implementação de 

acordos de cessação das hostilidades das partes do conflito. Tem como princípios 

básicos: o consentimento das partes, a imparcialidade, o uso mínimo da força 
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limitado à autodefesa, e o caráter voluntário de participação dos Estados-Membros 

(LESSA, 2007, p. 29). 

Fett (2014, p. 08) enfatiza que as operações de manutenção da paz são 

instrumentos úteis na medida em que reduzem as tensões entre as partes em 

conflito, estabilizam a situação e apontam saídas para os impasses que ameaçam a 

paz e segurança internacionais. Por constituírem um instrumento flexível, têm sido 

empregadas em diferentes situações, nas quais os seus integrantes desempenham 

funções militares, políticas e de assistência à população civil.  

No âmbito das Nações Unidas, Bigatão (2007) enfatiza que podemos 

considerar que as operações de paz surgiram como uma medida contingencial, para 

contornar as dificuldades de se colocar em prática o sistema de segurança coletiva 

previsto nos artigos da Carta de São Francisco, principalmente devido à falta de 

consenso entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança durante 

a Guerra Fria.  

A autora acrescenta que, frente aos conflitos localizados que emergiam no 

cenário internacional pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU passou a autorizar uma 

série de missões que objetivavam prevenir conflitos entre Estados ou estabilizar 

aqueles já em andamento através do emprego de forças multinacionais compostas 

por civis e/ou militares (BIGATÃO, 2007).  

Antônio Patriota, quando na condição de Ministro das Relações Exteriores 

(2011-2013), afirmou que o emprego de tropas brasileiras em missões de paz rege-

se por princípios multilateralmente estabelecidos: a estrita limitação do uso da força 

aos casos de autodefesa dos capacetes azuis e de defesa do mandato específico de 

cada missão de paz. Este, por sua vez, deve ser interpretado de modo igualmente 

rigoroso e em plena sintonia com outros princípios relevantes, como a 

imparcialidade (KENKEL E MORAES, 2012, p. 10). 

No caso da MINUSTAH, por exemplo, o eventual emprego da força de modo 

compatível com o mandato do Conselho de Segurança nao a tornou, no passado, 

uma operaçao de imposiçao da paz (KENKEL E MORAES, 2012, p. 10). 

Patriota ressaltou, ainda, que o consentimento do Estado anfitrião à presença 

de missões da ONU era um princípio a que o Brasil atribuiu grande importância. Este 

princípio reflete o respeito a soberania dos Estados e a não intervenção em seus 
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assuntos internos alheios ao mandato da missao pertinente (KENKEL E MORAES, 

2012, p. 10).  

Ao mesmo tempo, o consentimento é o sinal positivo de uma parceria entre as 

Nações Unidas e o Estado anfitrião, não só na manutenção da paz, mas também no 

apoio à realização de importantíssimas funções primárias do Estado, como a 

proteção de civis (KENKEL E MORAES, 2012, p. 10). 

4 A MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO NO HAITI  

A primeira intervenção da ONU no Haiti foi em fevereiro de 1993, de acordo 

com o Relatório do Conselho de Segurança da ONU (S/1994/54) quando foi 

implantada a Missão Conjunta Internacional no Haiti, com apoio da OEA. 

Em setembro de 1993, o Conselho de Segurança estabeleceu a primeira 

operação de manutenção da paz no país, a Missão das Nações Unidas no Haiti 

(UNMIH). Entretanto, devido à falta de cooperação das autoridades militares 

haitianas, a UNMIH não pode ser totalmente implantada na época e não cumpriu o 

seu mandato. 

Em julho de 1994, o Conselho de Segurança autorizou, pela resolução 

(S/1994/54), a implantação de uma força multinacional de 20 mil membros para 

facilitar o rápido retorno das legítimas autoridades haitianas, além de manter a 

segurança e a estabilidade no país e de promover o Estado de Direito. 

A força multinacional foi seguida por sucessivas missões da ONU, entre 1994 

e 2003: a Missão de apoio das Nações Unidas no Haiti (UNSMIH); A Missão de 

Transição das Nações Unidas no Haiti (UNTMIH); e a Missão de Polícia Civil das 

Nações Unidas no Haiti (MIPONUH). 

No início de 2004, os insurgentes assumiram gradualmente o controle de 

grande parte do norte do país, fazendo com que Jean-Bertrand Aristide, Presidente 

do Haiti à época, deixasse o país. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 

Boniface Alexandre, foi empossado como presidente interino, de acordo com as 

regras constitucionais de sucessão do País. O Representante Permanente do Haiti 

junto às Nações Unidas apresentou um pedido de assistência do presidente interino, 

pelo qual foi dada autorização para as tropas internacionais entrarem no país (ONU, 

2004). 

Na sequência deste pedido, o Conselho aprovou a resolução 1529 (S/2004) 

autorizando o envio de uma Força Multinacional Interina, e manifestou a sua 
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disponibilidade para estabelecer uma força de estabilização das Nações Unidas, a 

fim de facilitar a busca de um processo político pacífico e constitucional, além de 

manter a segurança e a estabilidade no Haiti. 

Em um relatório ao Conselho de Segurança (S/2004/300), datado de 16 de 

abril de 2004, o Secretário-Geral das Nações Unidas saudaram a assinatura de um 

Pacto por muitos líderes haitianos, o qual afirmava que os signatários 

comprometiam-se a discutir com a ONU sobre o status da Força Multinacional 

Interina e a possível operação de manutenção da paz subsequente.  

Conforme estabelecido na Resolução 1529 (S/2004) do Conselho de 

Segurança e, dadas as conclusões da comissão de avaliação multidisciplinar 

enviado ao país em março de 2004, o Secretário-Geral recomendou o 

estabelecimento de uma operação de estabilização multidimensional do Haiti , a ser 

chamado Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH). 

O Conselho de Segurança da ONU, endossando as recomendações do 

Secretário-Geral, adotou a Resolução 1542 (S/2004), de 30 de Abril de 2004, que 

estabeleceu a MINUSTAH por um período inicial de seis meses, e pediu que a 

entrada da Força Multinacional Interina ocorresse em 01 de junho de 2004. 

De acordo com o Departamento de Informações Públicas das Nações Unidas 

e com os relatórios subsequentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas o 

Haiti viveu um período de relativa estabilidade entre os anos de 2007 e 2009 (ONU, 

2010). 

O devastador terremoto de 2010 foi um duro golpe para a já instável 

economia e infraestrutura do país. Passada a fase crítica, a MINUSTAH prosseguiu 

a execução do seu mandato, incluindo o fornecimento de apoio técnico e logístico à 

organização de eleições legislativas e presidenciais em 2011(ONU, 2010). 

Segundo a ONU (2010), após a conclusão das eleições presidenciais em 

2011, a MINUSTAH trabalhou no cumprimento de seu mandato original para 

restaurar um ambiente seguro e estável, promover o processo político, fortalecer as 

instituições do Governo do Haiti e estruturas para o Estado de Direito, bem como 

para promover e proteger os direitos humanos. 

Conforme consta no relatório da ONU (S/2013/2119), nos anos seguintes os 

ajustes de configuração de força da MINUSTAH basearam-se no estado geral de 

segurança no terreno, onde por vezes fez-se necessário o controle de distúrbios 
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civis, com emprego de meios não letais. O desenvolvimento das capacidades das 

autoridades públicas é contínuo, incluindo o fortalecimento da Polícia Nacional de 

Haiti. 

A MINUSTAH teve seu encerramento oficial em 21 de outubro de 2017, após 

mais de treze anos da presença das tropas das Nações Unidas no País caribenho. 

O Conselho de Segurança estabeleceu um processo gradual de remoção até o 

esvaziamento do contingente militar. Ao mesmo tempo, uma nova missão foi 

estabelecida: a Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti 

(MINUJUSTH). 

4.1 A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA MINUSTAH 

A Doutrina Militar de Defesa do Brasil traz que as Forças Armadas podem 

participar de operações de paz, em conformidade com o prescrito na Carta das 

Nações Unidas, desde que respeitados os princípios da não-intervenção e da 

autodeterminação dos povos. O emprego de forças militares sob a égide de 

organismos internacionais, como é o caso da ONU, poderá ocorrer de forma 

coerente com nossa tradição, com o cenário vislumbrado e com os interesses 

políticos nacionais (Brasil, 2007, p. 48).  

Tal legislação enseja que o emprego de forças militares em operações de paz 

engloba ações de três naturezas: 

a) Militar - observação de armistícios e de cessar fogo; supervisão de 
retirada das forças antagônicas; monitoramento de zonas 
desmilitarizadas; aquartelamento e desmobilização; prevenção de 
ingerência de terceiros; retirada de minas; proteção da infra-estrutura 
econômica de países; entre outros; 
b) Política - garantia da lei e da ordem; assistência para o 
estabelecimento de instituições democráticas; assunção da 
administração transitória de países sob a intervenção da ONU; 
organização, coordenação e monitoramento de eleições; entre 
outros; e 
c) De assistência à população civil - ajuda humanitária e outras 
formas de cooperação (Brasil, 2007, p. 48).  
 

Para Nasser (2012, p. 217), o histórico brasileiro em operações de paz, até 

recentemente, apresentava um padrão irregular. O grau momentâneo de devoção do 

governo brasileiro vigente à epoca para a causa da paz e da segurança 

internacionais bem como a própria crença no multilateralismo como espaço 

privilegiado de convivência entre os Estados influenciaram a presença ou ausência 

do Brasil em operações de paz da ONU. 
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O autor acredita que, ao contrário da longa fase precedente à MINUSTAH, em 

que o emprego de militares brasileiros no exterior não parecia obedecer a 

parâmetros bem definidos, a participação do Brasil em operações de paz das 

Nações Unidas foi organizada em torno de uma mentalidade de política externa – e 

que isto não é necessariamente óbvio (2012, p. 217). 

A participação do Brasil na Missão de Paz promovida pela ONU no Haiti 

começou no dia 28 de maio de 2004, com envio do 1º contingente precursor, em 

aeronaves da Força Aérea Brasileira (CONTBRAS,2012, p.29). 

Com a chegada do primeiro contingente militar ao Haiti, o Brasil assumiu o 

controle operacional do Componente Militar, com tropas de diversos países 

submetidas ao comando do então Gen Div Augusto Heleno Ribeiro Pereira, primeiro  

Force Commander da MINUSTAH.  

Em 15 de junho, atracaram em Porto Príncipe os navios da Armada Brasileira, 

conduzindo as viaturas e os contêineres com material da então denominada 

"Brigada Haiti", designação que perdurou até 2005. A partir de então, o componente 

militar brasileiro passou a ser constituído pela Companhia de Engenharia do Exército 

Brasileiro (BRAENGCOY) e pelo Batalhão Brasileiro (BRABAT). 

O Conselho de Segurança da ONU, através da Resolução 1908, de 19 de 

janeiro de 2010 (ONU, 2010), endossou a recomendação do Secretário-Geral para 

aumentar os níveis gerais de força da MINUSTAH para apoiar a recuperação 

imediata, os esforços de reconstrução e estabilidade no país após o terremoto de 

2010, oportunidade em que foi criado o segundo batalhão brasileiro, o BRABAT 2. 

Em Abril de 2013, mês em que, por determinação da Resolução 2012 das 

Nações Unidas (S/2011/2012), o efetivo brasileiro na missão foi reduzido, 

extinguindo-se o BRABAT 2. 

A participação brasileira na MINUSTAH encerrou-se em outubro de 2017, 

tendo reunido o maior contingente de tropas das Forças Armadas Brasileiras desde 

a Segunda Guerra Mundial. Foram aproximadamente 37,5 mil homens e mulheres, 

em 26 contingentes desdobrados ao longo desses 13 anos. 

A decisão do governo brasileiro de contribuir com tropas do Exército Brasileiro 

no contingente das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti despertou 

posicionamentos favoráveis e contrários ao seu envolvimento. A repercussão do 
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assunto à época suscitou a idéia de que se tratava de um movimento inédito e 

imprevisível do ponto de vista político e diplomático. 

Frente a crise política no Haiti, o governo brasileiro divulgou um comunicado 

no dia 29 de fevereiro de 2004, no qual afirmou ter conhecimento sobre a partida do 

então presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, indicando também a disposição do 

Brasil em contribuir para os esforços de estabilização e reconstrução da democracia 

no país (SOUZA NETO, 2012, p. 247). 

Em função da conjuntura haitiana, a ONU, mediante a Resolução Nr 1542 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 30 de abril de 2004, criou a Missão 

das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) com previsão de 

6.700 homens no componente militar (LESSA, 2007, p.8). 

Souza Neto (2012, p. 247) acrescenta que, como parte da disposição 

brasileira de fazer parte da missão, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

encaminhou ao Congresso um pedido de autorização para o envio de um 

contingente brasileiro à MINUSTAH. Após aprovação na Câmara, a mensagem foi 

submetida a votação no Senado no dia 19 de maio, sendo aprovada por 38 votos a 

favor e dez contra. Ao final do processo, o Decreto Legislativo nº 207 autorizou, em 

19 de maio de 2004, o envio do primeiro contingente. 

O Brasil aceitou o convite para liderar as forças de paz empenhadas na 

estabilização do Haiti, formada por contingentes de 16 países. Do ponto de vista da 

presença militar, trata-se do maior envolvimento do Brasil em missões de paz da 

ONU, desde 1946 (FETT, 2014, p. 05). 

A decisão governamental de participação do Brasil na MINUSTAH, 

concretizada pelo envio do primeiro contingente de força de paz do Exército 

Brasileiro para o País caribenho, em abril de 2004, foi discutida e avaliada em 

âmbito nacional e internacional, bem como nas esferas governamental, diplomático, 

acadêmico e militar, despertando opiniões controversas.  

Nasser (2012, p. 224) argumenta que, no que se refere ao processo decisório 

brasileiro, parece ter havido um “casamento de conveniência” da vontade brasileira 

de prestar solidariedade a um país da região e aumentar seu perfil de atuação 

multilateral com a disposição da comunidade internacional em delegar ao Brasil a 

responsabilidade pela liderança do componente militar da operação.  
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A participação nas missões de paz da ONU representa igualmente uma 

indicação do grau de responsabilidade que o país deseja assumir nos assuntos 

afetos à paz e à segurança. Para as Forças Armadas, a participação brasileira em 

operações de manutenção da paz traz muitos benefícios: propicia adestramento aos 

integrantes das corporações militares, facultando aos oficiais e soldados a 

oportunidade de participar de operações militares de envergadura; permite adquirir 

equipamentos com recursos extra-orçamentários e proporciona experiência na 

organização de operações complexas, aumentando assim a capacidade de defesa 

do País (FONTOURA, 1999, p. 298). 

Souza Neto (2012, p. 249) entende que o envolvimento brasileiro no Haiti 

parece ser fruto da percepção de que um papel de liderança é garantido pela 

participação ativa na resolução de problemas e tensões que afetam o sistema 

internacional.  

Para o país consolidar a sua imagem de liderança regional é necessário o 

envolvimento no Haiti; porém, ao colocar a participação na MINUSTAH como um 

medidor da capacidade do país para assumir responsabilidades internacionais do 

nível de um membro permanente do CS, o Brasil assume um risco, porque passa a 

depender do êxito de sua participação na missão como forma de legitimar seu pleito 

por um assento permanente (2012, p. 249).  

A participação na MINUSTAH também atende ao interesse brasileiro de 

influenciar o processo de formulação das operações de paz de maneira geral. 

(SOUZA NETO, 2012, p. 257). A indicação de generais brasileiros ao posto de Force 

Commander na MINUSTAH permite que o Brasil exerça influencia sobre as esferas 

de tomada de decisão no componente militar, na própria natureza da missão e nas 

relações com o governo haitiano e com a comunidade internacional no Haiti 

(CHAGAS, 2009, p.14).  

Cabe destacar, nesse sentido, que a renovação dos mandatos da MINUSTAH 

foi um reconhecimento, segundo diplomatas brasileiros, da liderança militar do país 

na missão pelos membros do CS e países contribuintes com tropas (MARTINS, 

2009). 

Na perspectiva de Lessa (2007, p. 39), o Exército Brasileiro, quando 

empregado em operações de manutenção da paz, atua como precursor da política 

externa brasileira, obtendo variado número de benefícios para a Força Terrestre 
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(FT). Os êxitos obtidos pelos militares brasileiros em Operações de Manutenção de 

Paz (OMP) vêm contribuindo para a projeção do Exército Brasileiro no cenário militar 

internacional. Dessa forma, a Força Terrestre vem conquistando um importante 

espaço junto às Nações Unidas, ao assumir o comando da MINUSTAH e ao dispor 

de oficiais superiores no Departamento de Operações para a Manutenção da Paz 

(DPKO) da ONU, nos EUA. 

A participação da Força Terrestre em missões da ONU, como instrumento da 

política externa brasileira, gera motivo para maior atenção e interesse por parte do 

governo brasileiro e reforça a boa imagem da instituição perante a sociedade civil, o 

que ficou patente com a divulgação, em março de 2004, da pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), quando o EB contou 

com 73% de aprovação (LESSA, 2007, p. 40). 

No Brasil, a liderança do componente militar da Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) desde 2004, aumentam a atração do 

assunto para o público brasileiro, tornando-o problematizável do ponto de vista do 

debate sobre as políticas públicas. O ensaio de retirada das tropas no Haiti, 

antecipado pelos ex-Ministros Celso Amorim e Antonio Patriota, e a construção, pela 

diplomacia brasileira, do conceito de responsabilidade ao proteger, também chamam 

a atenção para a atualidade do tema na agenda externa brasileira (NASSER, 2012, 

p.216). 

Na visão de Souza Neto (2012, p. 251), a destacada importância que a 

presença brasileira no Haiti passou a adquirir desde 2004 gerou também 

repercussões internas no Brasil, como nas críticas ao envolvimento brasileiro, 

principalmente por associá-lo a uma presença meramente militar.  

Soares (2019, p.33) acredita que, ao longo dessas participações, o Brasil 

conseguiu acompanhar a evolução conceitual e operacional das missões de paz. A 

lógica “onusiana” de segurança coletiva, com ações pontuais, acompanhada de um 

projeto de construção da paz pelo desenvolvimento socioeconômico e 

humanitarismo, foi rapidamente incorporada na postura brasileira durante as 

missões. O autor traz, ainda, a seguinte perspectiva:  

A participação protagonista do Brasil na MINUSTAH, 
chancelada pelo capítulo VII e com grande número de tropas 
armadas, aponta para um horizonte com presença brasileira 
em próximas oportunidades, o que pode ser explicado pela 
vontade do país em satisfazer seus interesses ligados à 
política externa e de defesa. A participação em operações de 
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paz da ONU oferece ao Brasil maior inserção internacional, 
possibilita maior capacidade brasileira de poder decisório nos 
fóruns multilaterais, valida uma perspectiva multilateral de 
atuação no sistema internacional e cria uma imagem de 
confiança do Brasil perante os parceiros internacionais 
(Soares, 2019, p. 33). 

 

Em contrapartida ao posicionamento apresentado até então nesta pesquisa,  

Fontoura (1999, p.293) defende que, tendo em vista que o Brasil, pelo seu 

patrimônio de realizações, já é um importante ator internacional no campo da paz e 

da segurança, não pareceria necessário nem razoável cogitar em um aumento da 

participação brasileira em operações de manutenção da paz da ONU além do que o 

País já vem fazendo nos últimos anos.  

O referido autor aponta, ainda, que além de uma postura mais protagônica 

área não necessariamente acrescentar dividendos políticos adicionais a um país 

como o Brasil, cumpre ter em mente que os recursos necessários para o envio de 

tropas brasileiras para forças de paz sempre poderão ser investidos internamente 

em projetos de relevância econômico-social (FONTOURA, 1999, p.23).  

Na mesma linha de raciocínio de Fontoura, o embaixador aposentado do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), Marcos Henrique Camillo Côrtes, por 

exemplo, em palestra para o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do 

Exército (CPEAEx), na ECEME, em 03 de abril de 2006, manifestou seu parecer 

contrário à participação brasileira, qualificando-a como um erro grave da nossa 

política externa. Alegou, na oportunidade, que não existe interesse nacional em jogo 

no Haiti; que prevalecem aí os interesses norte-americanos de manter a estabilidade 

no país caribenho para evitar mais um surto migratório haitiano na direção de seu 

território (LESSA, 2007, p.48). 

O Capitão-de-Mar-e-Guerra ZUCCARO, em trabalho de sua autoria, emite a 

seguinte opinião a respeito da participação de tropas em missões de paz: 

“Não são nulas as chances de que uma operação deste tipo 
provoque um efeito negativo para o país participante, uma 
vez que não há como controlar todas as variáveis envolvidas 
no processo. Quando muito, esses riscos poderão ser 
minimizados, mediante um planejamento rigoroso, a 
preparação esmerada dos contingentes e a contínua 
avaliação da situação” (ZUCCARO, 2005, p.21). 

 

Lessa (2007, p. 48) acredita que é natural que em um país em 

desenvolvimento como o Brasil, onde coexistem ambições de projeção internacional 
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e mazelas sociais graves, projetos como o da participação no processo de paz 

haitiano recebam críticas de determinados setores da sociedade nacional.  

Da leitura dos autores pesquisados, observa-se que não há um consenso em 

relação ao ponto de vista de especialistas em áreas distintas no que se refere à 

participação do Brasil em missões sob a égide nas Nações Unidas. Tal aspecto 

suscita o prosseguimento na linha de pesquisa a fim de que sejam levantados 

argumentos fundamentados que possam apoiar a Política Externa Brasileira (PEB) 

nos anos vindouros. 

5 A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA (PEB) 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as relações entre os países da 

comunidade internacional passaram a ser fortemente influenciadas pelo ambiente da 

Guerra Fria. Durante aquele período, o Brasil alinhava-se, frequentemente, com as 

posições políticas dos Estados Unidos da América (EUA), em função dos valores 

comuns professados pelo bloco das democracias ocidentais, do qual o Brasil 

historicamente fez parte (FETT, 2014, p. 02). 

A escolha da temática de missões de paz justifica-se pelo crescente 

protagonismo do Brasil na cena internacional, especialmente nos campos da 

segurança e da manutenção da paz. É sabido que durante o Governo Lula (2003-

2011), o Brasil reafirmou o desejo de ocupar um assento permanente no Conselho 

de Segurança (CS) da ONU, de modo a poder defender em melhores condições os 

seus interesses relacionados com a agenda global. Nesse contexto, acreditava-se 

que a participação nas missões de paz traria benefícios para a consecução desse e 

de outros objetivos da política externa brasileira (FETT, 2014, p. 02). 

O multilateralismo de reciprocidade, que caracterizou a política exterior do 

Brasil nos últimos anos, tem a sua face mais visível no empenho em formar 

coalizões entre países emergentes para a defesa de posições comuns nos foros das 

Nações Unidas. Embora ainda com poucos resultados, esse padrão de atuação 

também foi adotado pelo Brasil nas discussões sobre segurança internacional, bem 

como em relação aos direitos humanos e outros assuntos da agenda global 

(CERVO; BUENO, 2008, p. 498). 
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Assim, busca-se analisar, em um contexto de negociações multilaterais, a 

importância da participação brasileira nas missões de paz da ONU, para a 

consecução dos objetivos da política externa nacional (FETT, 2014, p. 02). 

No caso do Brasil, a decisão política de tomar parte em operações de paz 

possuia, ao mesmo tempo, um elemento moral, baseado em compromisso 

humanitário, e outro de pragmatismo político, caracterizado pelo desejo de projeção 

de poder na esfera internacional. Aliás, tal dicotomia – ou ambivalência – reflete uma 

característica nada incomum da tradição de política externa brasileira (LAFER, 2001, 

p.226). 

No que se refere ao que se denomina como pragmatismo político, Lafer 

(2001, p.226) verificou, no período em exame, a existência de uma estratégia 

lastreada pelo desejo de projeção de poder do Brasil no mundo: tanto multilateral, no 

sentido de aumentar o perfil de participação brasileira na moldagem da paz e da 

segurança internacionais, como bilateral, no sentido de incrementar a presença 

diplomática nos países em que as operações foram empregadas. 

De acordo com Hamman (2012, p. 301), há vários indícios, nos planos 

normativo e diplomático/geopolítico, de que o Brasil tem interesse em ser e se 

manter cada vez mais relevante do ponto de vista internacional. Existem, na 

estrutura jurídico-política do Estado brasileiro, algumas regras, princípios e ações 

que não apenas justificam, mas que orientam a inserção internacional do Brasil. 

Merecem destaque documentos supragovernamentais, como a Constituição 

Federal de 1988: 

A Constituição Federal, em seu Artigo 4º, elenca os 
princípios que devem guiar o Brasil em suas relações 
internacionais. Destacam-se: 
(...) 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - nao intervenção;  
(...) 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica de conflitos; 
(...) 
X - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade (Brasil, 1988). 

Ainda em termos de políticas públicas e documentos da esfera governamental 

federal que norteiam a participação brasileira em operações de paz da ONU, Cruz 

(2014, p. 17) aponta que o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) apresenta-se 

como um documento esclarecedor sobre as atividades de defesa do Brasil, 



38 
 
 

 

destacando a possibilidade do país projetar o seu poder militar além das fronteiras, 

com o emprego das Forças Armadas como um instrumento para o fomento de uma 

comunidade de paz e segurança no âmbito internacional. 

O LBDN em seu capítulo 2, aponta que a expressão mais evidente da 

crescente importância do Brasil na área da paz e segurança tem sido sua 

participação em operações de manutenção da paz sob os auspícios das Nações 

Unidas (Brasil, 2012, p. 30). 

A Diretriz do Comandante do Exército Brasileiro recomenda o prosseguimento 

com as gestões no nível político - Ministério da Defesa (MD), a fim de aproveitar as 

oportunidades de participação em Operações de Paz e Ajuda Humanitária, 

individuais e com o emprego de tropas. Tal documento tem como uma de suas 

premissas a manutenção de elevada capacidade dissuasória fundamentada no alto 

nível de preparo e na incorporação de novas capacidades (BRASIL, 2019, p.15). 

A política exterior do Brasil, nos anos subsequentes ao Governo Lula, 

prossegiu em seus esforços de cooperar com a paz internacional. Uma das formas 

de alcançar esse objetivo foi dar continuidade à participação em operações de 

manutenção da paz da ONU. Após o devastador terremoto do início de 2010, o 

governo brasileiro também se comprometeu a ajudar na reconstrução do país 

(FETT, 2014, p. 05).  

Cruz (2014, p. 08) defende que a busca de soluções pacíficas e negociadas 

para a resolução dos litígios internacionais constitui característica marcante da 

política externa nacional, com grande influência nos contornos históricos que 

formularam a chamada "cultura estratégica brasileira".  

As motivações da diplomacia brasileira em aceitar a indicação para liderar a 

MINUSTAH, em 2004, parecem ter tido duas origens principais: de um lado, o 

desejo de aumentar a projeção do Brasil no mundo, elevar o perfil de sua atuação 

multilateral e exercer maior influência sobre regiões que reputem fazer parte de sua 

zona de influência; e de outro, a tentativa de prestar solidariedade ativa a um país 

com o qual se identifica, e que atravessava crise política, institucional e humanitária. 

A resposta brasileira ao fatídico terremoto de 2010, de proporções épicas, parece 

validar a tese (NASSER, 2012, p. 224). 

Nota-se, por parte da diplomacia brasileira e também das Forças Armadas, 

um esforço de destacar que a presença militar na MINUSTAH foi apenas uma das 
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esferas do envolvimento brasileiro no Haiti e que a própria visão brasileira a respeito 

das operações de paz buscou entendê-las como parte de um esforço mais amplo de 

reconstrução do Haiti, que não estava limitado a ações de manutenção da 

segurança conduzidas pelo componente militar (SOUZA NETO, 2012, p. 251). 

5.1 O EB COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA EXTERNA 

A participação do Exército Brasileiro em missões de paz, segundo Lessa 

(2007, p.33), caracteriza-se como um valoroso instrumento da política externa 

brasileira. Além de apresentar o cumprimento das obrigações do País em nível 

mundial, contribui para estreitar as relações com países de particular interesse para 

as relações internacionais do Brasil, bem como projeta a Força Terrestre, 

favoravelmente no cenário interno e externo, auferindo ganhos significativos. 

O Gen Elias Rodrigues Martins Filho, em palestra proferida na ESG acerca da 

Participação do Brasil nas Missões de Paz da ONU, enfatizou o fato de que as 

Forças Armadas brasileiras são instrumento prático e visível de Política Externa e 

que as operações de paz das Nações Unidas se oferecem como plataforma com 

vistas ao exercício da solidariedade, à aproximação dos povos e à defesa dos 

legítimos interesses nacionais, em conformidade com a prioridade de política 

externa que é conferida às relações multilaterais (Brasil, 2015). 

Lessa (2007, p. 37) ressalta que, por meio das Operações de Manutenção de 

Paz, o Exército Brasileiro 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). 

O Brasil, por sua crescente inserção internacional e histórica postura em 

defesa da paz, tem sido convidado a participar de operações multinacionais, por 

meio da presença de assessores, observadores, tropas e meios navais, aéreos e 

terrestres, atendendo à solicitação de organismos regionais, internacionais e a 

convite de nações amigas. Lessa (2007, p. 55) entende como vantagens políticas da 

participação do EB em missões de paz o atendimento a compromissos 

internacionais, a visibilidade internacional e a cooperação com a política externa do 

País. 
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As evidências levam a crer que a participação do Exército Brasileiro na 

MINUSTAH contribuiram com a obtenção de condições de segurança satisfatórias 

para o restabelecimento da normalidade institucional do Haiti e está coerente com a 

prioridade que o Brasil, historicamente, atribui à solução multilateral de conflitos, 

bem como com o que prescreve a sua Constituição no tocante à defesa dos direitos 

humanos, da paz e da cooperação entre os povos (Lessa, 2007, p.108). 

5.2 PROJEÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL 

A Doutrina Militar de Defesa (DMD) faz a seguinte inferência em relação ao 

conceito de Projeção de Poder: 

Desenvolve-se por meio da participação militar além 
fronteiras, em situações que possibilitem o respeito 
internacional ao País, por iniciativa própria ou atendendo a 
solicitações provenientes de acordos externos, visando a 
dissuadir potenciais agressores e a apoiar os interesses 
nacionais relacionados com a manutenção da paz 
internacional (BRASIL, 2007, p. 17). 
 

Tal capacidade mostra-se como um relevante aspecto a ser considerado pelo 

Brasil no contexto das relações internacionais, também evidenciado nas palavras de 

Machado Filho: 

A experiência histórica tem demonstrado que o 
homem brasileiro é particularmente habilidoso em lidar com 
forças em confronto, mantendo uma postura equilibrada e 
imparcial. A participação brasileira nas operações de 
manutenção da paz tem proporcionado a oportunidade de 
projetar a Expressão Militar do Poder Nacional no exterior o 
que, emúltima análise, representa um acréscimo da 
influência do Poder Nacional no contexto internacional 
(Machado Filho, 1999). 

  

Lessa (2007, p. 60) afirmou que o anúncio da participação brasileira e a 

possível liderança pelo Brasil da MINUSTAH foram saudados pelas principais 

lideranças caribenhas como garantia de isenção, de respeito à soberania do Haiti e 

de compromisso sério com a democracia e o desenvolvimento daquela nação. 

No contexto das missões de paz, como a do Haiti, têm demonstrado ser 

valioso instrumento de política externa em função da sua visibilidade. Através de 

missões desse tipo, o Brasil angaria a simpatia e o respeito internacionais, além de 

aumentar a sua credibilidade ao demonstrar coerência em relação ao que prega nos 

foros multilaterais e as ações concretas que realiza em prol da segurança 

internacional (Fett, 2014, p. 48). 
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A atuação brasileira no cenário internacional ao longo dos anos desenvolveu-

se por meio de outras manifestações além das clássicas iniciativas diplomáticas 

bilaterais e multilaterais, valendo-se também de instrumentos não coercitivos 

operacionalizados pelas Forças Armadas brasileiras (CRUZ, 2014, p. 08). 

A Escola Superior de Guerra (ESG), em livreto produzido por seu Centro de 

Estudos Estratégicos sobre o tema “A Participação do Brasil nas Forças de Paz da 

ONU: Situação Atual e Perspectivas Futuras”, traz que a participação consistente do 

Brasil em missões de paz desafiadoras como a MINUSTAH, no Haiti, colocou o País 

sob observação dos demais integrantes da comunidade internacional, que tentam 

identificar as razões do sucesso da participação brasileira nesse empreendimento.  

O reconhecimento do País na condição de ator global capaz de contribuir 

para a solução das questões relevantes de segurança internacional é um dos 

objetivos perseguidos pelo Brasil no cenário internacional. 

A disposição do Brasil de assumir a liderança da MINUSTAH, exercendo 

papel único em razão de nossa capacidade de diálogo com os países da região, 

inseria-se em um quadro mais amplo de projeção do país no continente e na arena 

internacional. Marcava também a adoção de uma política externa mais assertiva, 

que não podia abster-se de participar das grandes discussões internacionais, seja 

na área econômico-comercial e do desenvolvimento, seja no campo da paz e da 

segurança internacionais (LESSA, 2007, p. 58). 

Produto de uma complexa conjuntura de fatores sistêmicos e internos, o 

multilateralismo se afirmou, para o Brasil, como canal privilegiado de expressão de 

poder nas relações internacionais. Contudo, a escolha pelo multilateralismo não está 

assentada somente na adesão incondicional a princípios de ação externa. Trata-se, 

sobretudo, do meio ou instrumento que o Brasil elegeu para projetar influência no 

plano internacional e fazer valer o que seus agentes diplomáticos definiram como 

interesse nacional (LAFER, 2001, p.227). 

Considerando-se os diferentes interesses do Brasil, que se refletem em uma 

agenda internacional ampla e dinâmica, a presença do País no cenário internacional 

tem de ser universal, capaz de contribuir para o enriquecimento do multilateralismo 

não apenas no plano das idéias, como também no plano da ação. Nesse contexto, 

as operações de manutenção da paz podem ser encaradas pelo Itamaraty como 
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uma categoria operacional de grande utilidade para a política externa brasileira. 

(FONTOURA, 2005, p.308). 

A Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END) 

e a Doutrina Militar de Defesa (DMD) trazem importantes considerações e diretrizes 

acerca das premissas que devem ser observadas quando da presença de efetivos 

do Brasil e de seu papel em missões de paz sob a égide das Nações Unidas, as 

quais serão tratadas no capítulo seguinte.  

6 A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 

A PND (Brasil, 2020) é o documento condicionante de mais alto nível para o 

planejamento de ações destinadas à defesa do País. Voltada prioritariamente para 

ameaças externas, estabelece objetivos para o preparo e o emprego de todas as 

expressões do Poder Nacional, em prol da Defesa Nacional. O Brasil privilegia a paz 

e defende o diálogo e as negociações para a solução das controvérsias entre os 

Estados. Os eventos que marcam a sua história atestam tal postura e fundamentam 

o seu posicionamento nas relações externas que o País estabelece. 

Tal documento supragovernamental, atualizado em 2020, observa os 

princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Estado brasileiro, 

assim como a projeção do País no concerto das Nações e a ampliação de sua 

inserção em processos decisórios internacionais, o que requer permanente esforço 

de articulação diplomático-militar. Nesse contexto, espera-se que o Brasil almeje 

inserir-se cada vez mais no cenário internacional, obtendo maior representatividade 

nas decisões, em especial, em fóruns de alcance regional e global (Brasil, 2020, p. 

12). 

A PND infere que a demanda por ajuda humanitária e por operações de paz 

tende a acentuar-se, de sorte que o País poderá ser estimulado a incrementar sua 

participação nesses tipos de missão. Além do aumento de sua influência política em 

nível global, a participação em operações internacionais permitirá ao Brasil estreitar 

laços de cooperação por intermédio das Forças Armadas e de agências 

participantes das missões, bem como ampliar sua projeção no concerto internacional 

(Brasil, 2020, p. 17). 

O Brasil atua na comunidade internacional respeitando os princípios 

consagrados no Artigo 4º da Constituição, em particular os da autodeterminação, 
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não-intervenção, igualdade entre os Estados e solução pacífica de conflitos. Nessas 

condições, sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), participa de 

operações de paz, sempre de acordo com os interesses nacionais, de forma a 

contribuir para a paz e a segurança internacionais (BRASIL, 2020). 

O Brasil concebe sua Política de Defesa Nacional por meio de ações 

integradas e coordenadas, que tornam-se essenciais para que se alcance a paz e a 

estabilidade nas relações internacionais, orientadas pelos princípios já previstos na 

Constituição Federal e por pressupostos naquele marco normativo de defesa, dentre 

os quais destacam-se: 

IX. atuar sob a égide de organismos internacionais, visando 
à legitimidade e ao respaldo jurídico internacional, conforme 
os compromissos assumidos em convenções, tratados e 
acordos internacionais e sempre respeitando os princípios 
constitucionais; 
X. participar de organismos internacionais, projetando cada 
vez mais o País no concerto das Nações; 
XI. participar de operações internacionais, visando a 
contribuir para a estabilidade mundial e o bem-estar dos 
povos (Brasil, 2020, p. 21). 
 

A PND sugere que o mundo vive desafios mais complexos do que os 

enfrentados durante o período de confrontação ideológica bipolar. O fim da Guerra 

Fria reduziu o grau de previsibilidade das relações internacionais vigentes desde a 

Segunda Guerra Mundial:  

 A configuração da ordem internacional, 
caracterizada por assimetrias de poder, produz tensões e 
instabilidades indesejáveis para a paz. A prevalência do 
multilateralismo e o fortalecimento dos princípios 
consagrados pelo Direito Internacional como a soberania, a 
não-intervenção e a igualdade entre os Estados são 
promotores de um mundo mais estável, voltado para o 
desenvolvimento e bem-estar da humanidade (BRASIL, 
2020). 

 

O Brasil defende uma ordem internacional baseada na democracia, no 

multilateralismo, na cooperação, na proscrição das armas químicas, biológicas e 

nucleares, e na busca da paz entre as nações. Nesse sentido, defende o 

fortalecimento do respeito ao Direito Internacional, tendo como referencial a solução 

pacífica de controvérsias (BRASIL, 2020).  

6.1 OBJETIVOS NACIONAIS DE DEFESA 

Em decorrência da análise dos ambientes internacional e nacional e suas 

projeções, bem como da Concepção Política, materializada pela PND, são 
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estabelecidos os Objetivos Nacionais de Defesa (OND), os quais devem ser 

interpretados como as condições a serem alcançadas e mantidas permanentemente 

pela nação brasileira no âmbito de Defesa. 

São Objetivos Nacionais de Defesa (BRASIL,2020): 

I. Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; 

II. Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões 

constitucionais das Forças Armadas; 

III. Promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa; 

IV. Preservar a coesão e a unidade nacionais; 

V. Salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais 

situados no exterior; 

VI. Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de Defesa 

Nacional; 

VII. Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais; [grifo nosso] 

VIII. Incrementar a projeção do Brasil no concerto das Nações e sua 

inserção em processos decisórios internacionais. [grifo nosso]    

Dentro dos OND VII e VIII, ressalta-se as seguintes Estratégias de Defesa 

(ED): 

ED-16 PROMOÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. [grifo nosso]   

Refere-se às atividades mantidas entre o Setor de Defesa brasileiro e os 

congêneres estrangeiros, visando ao estreitamento dos laços de amizade, ao 

conhecimento mútuo e ao desenvolvimento de um ambiente de camaradagem e 

cooperação. 

ED-17 ATUAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS. [grifo nosso]    

Trata da atuação do Brasil em foros e organizações internacionais e da 

participação das Forças Armadas e de contingentes policiais em missões 

humanitárias e de operações de paz sob o mandato de organismos multilaterais. 

Complementarmente, a cada Estratégia de Defesa são incorporadas Ações 

Estratégicas de Defesa (AED), que visam orientar as medidas que deverão ser 

implementadas no sentido da consecução dos Objetivos Nacionais de Defesa. No 

caso das ED supracitadas, salienta-se as ações a seguir (Brasil, 2020, p.71): 
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AED-79 Intensificar as medidas de fomento da confiança mútua e da 

segurança internacionais; 

AED-80 Intensificar a realização de intercâmbios e acordos na área de defesa 

com outros países; 

AED-81 Intensificar a realização de operações internacionais, unilateralmente 

ou em arranjos multilaterais, e de iniciativas de cooperação em áreas de interesse 

de defesa; 

AED-82 Intensificar a atuação em foros multilaterais e em mecanismos inter-

regionais; 

AED-84 Desenvolver capacidades das Forças Armadas para 

desempenharem responsabilidades crescentes em operações internacionais, sob 

mandato de organismos multilaterais. 

Os OND se revestem de grande importância no contexto da atualidade, já que 

o Brasil está inserido em um cenário mundial cada vez mais volátil e ambíguo: 

As relações internacionais são pautadas por 
complexo jogo de atores, interesses e normas que estimulam 
ou limitam a capacidade de atuação dos Estados. Nesse 
contexto de múltiplas influências e de interdependência, os 
países buscam realizar seus interesses nacionais, podendo 
encorajar alianças ou gerar conflitos de variadas 
intensidades (BRASIL, 2020).  
 

Os Objetivos Nacionais de Defesa (OND), desdobrados em Estratégias de 

Defesa (ED) e estas em Ações Estratégicas de Defesa (AED), emergem da 

necessidade essencial de se estruturar a Política de Defesa Nacional de modo 

compatível com estatura político-estratégica do País, a fim de preservar a soberania 

e os interesses nacionais (BRASIL, 2020). 

6.2 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

A Estratégia Nacional de Defesa (END), por sua vez, orienta os segmentos do 

Estado brasileiro quanto às medidas que devem ser implementadas para que os 

OND sejam alcançados. É, portanto, o vínculo entre o posicionamento do País nas 

questões de Defesa e as ações necessárias para efetivamente dotar o Estado da 

capacidade para atender seus interesses (Brasil, 2020, p.31). 

Fundamentada na PND, a END define, de forma clara e objetiva, as 

estratégias que deverão nortear a sociedade brasileira nas ações de defesa da 

Pátria. Trata das bases sobre as quais deve estar estruturada a defesa do País, 
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assim como indica as articulações que deverão ser conduzidas, no âmbito de todas 

as instâncias dos três Poderes e a interação entre os diversos escalões condutores 

dessas ações com os segmentos não governamentais do País.  

O Brasil, por sua tradição de defensor do diálogo e da convivência 

harmoniosa entre os povos, continuará a ser convidado a dar sua contribuição para 

a paz mundial. Em consequência, tal documento infere que o País deve estar 

preparado para atender às possíveis demandas de participação em Operações de 

Paz, sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU) ou de organismos 

multilaterais.  

Tais participações, observadas as circunstâncias do momento, deverão seguir 

os princípios e as prioridades da política externa e de defesa do Brasil. Dessa forma, 

o País deve ser capaz de projetar poder, objetivando ampliar a sua influência no 

concerto mundial; reafirmar seu compromisso com a defesa da paz e a cooperação 

entre os povos; e desempenhar responsabilidades crescentes em ações 

humanitárias e em missões de paz, de acordo com os interesses nacionais (Brasil, 

2020, p. 33). 

A END (2020, p. 73) elenca a atuação brasileira com base no Multilateralismo 

como Estratégia de Defesa (ED). Tal aspecto refere-se ao alinhamento do Setor de 

Defesa em consonância com o posicionamento político do Brasil, no sentido de 

defender o princípio do multilateralismo nas relações internacionais, nas operações 

internacionais e nas ações de cooperação com outros países e organismos 

estrangeiros, de modo a ampliar a participação dos países na discussão de temas 

de interesse global, conferindo às decisões maior legitimidade. 

Diante de tal premissa, a END coloca como ações estratégicas de defesa o 

desenvolvimento de capacidades das Forças Armadas para desempenharem 

responsabilidades crescentes em operações internacionais, sob mandato de 

organismos multilaterais, além da intensificação da atuação do Setor de Defesa em 

organizações internacionais. 
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7.     CONCLUSÃO 

O propósito central do trabalho foi o de concluir sobre o papel da participação 

do Exército Brasileiro na MINUSTAH como instrumento de política externa para a 

projeção do Brasil no contexto internacional. 

A metodologia escolhida para o trabalho permitiu que o objetivo geral 

estabelecido fosse plenamente alcançado. Desta maneira, dada à oportunidade de 

aprofundamento do estudo acerca do tema, considera-se que esta pesquisa 

apresenta uma perspectiva atualizada sobre a relevância da participação de 

militares brasileiros em missões de paz sob a égide das Nações Unidas como 

ferramenta da política externa nacional, cujo resultado poderá servir de subsídio 

para novos trabalhos versando sobre o tema em questão. 

Constata-se que o passar dos anos pós Segunda Guerra Mundial trouxe 

novos desafios para a recém-criada Organização das Nações Unidas, 

especialmente no contexto da Guerra Fria, colocando à prova seu compromisso com 

a preservação da paz em escala global. O mundo testemunhou episódios que 

consolidaram sua estrutura e ratificaram sua missão precípua de promover ações 

que contribuissem para a estabilidade internacional. 

Nesse sentido, a ONU persiste no exercício de seu propósito maior, 

estabelecido pela Carta das Nações Unidas, a despeito das constantes e 

significativas mudanças de conjunturas internacionais e dos óbices sempre 

presentes nas relações entre seus Estados-Membros, os quais se apresentam como 

variáveis que interferem diretamente em sua atuação como organismo internacional 

de promoção da estabilidade mundial. 

Observa-se que a recente restruturação do Departamento de Operações de 

Paz (DPO), antigo DPKO, foi resultado de um remodelamento da estrutura de paz e 

segurança da ONU, a fim de adequar as novas demandas de peacekeeping aos 

diferentes modelos de missões de paz que surgem no cenário atual, caracterizado 

pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.  

Atualmente, como desde sua criação, a ONU continua a ser frequentemente 

testada em seu desígnio como organização intergovernamental criada para 

promover a cooperação internacional, tendo sido alvo de críticas e ceticismo por 

parte de alguns países e suas lideranças, por considerarem o modelo de promoção 

da paz proposto pela organização como obsoleto, excludente e suscetível a 
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interesses políticos e econômicos dos Estados-Membros. Tal percepção representa 

um constante obstáculo para sua atuação neutra e obediente aos preceitos a que se 

propõe no exercício de suas atribuições, a fim de tornar-se passível de credibilidade 

no concerto das nações.  

Cabe ressaltar que, a despeito das mudanças implementadas em sua 

estrutura organizacional, os princípios basilares do consentimento das partes, da 

imparcialidade, do uso mínimo da força limitado à autodefesa, e do caráter voluntário 

de participação dos Estados-Membros, todos preconizados na Carta das Nações 

Unidas, continuam sendo fundamentais e determinantes na busca de seu estado 

final desejado, a tão almejada e sonhada paz mundial. 

O estudo apontou que as missões de manutenção da paz sob a égide da 

ONU buscam reunir esforços coletivos de Estados-Membros para cumprir os 

objetivos para as quais foram designadas em seus respectivos Mandatos, expedidos 

pelo Conselho de Segurança. Os contingentes são enviadas para regiões do mundo 

onde confiltos armados foram recentemente encerrados ou interrompidos, de 

maneira a fiscalizar e fazer cumprir os termos estabelecidos pelo acordo de paz 

entre as partes beligerantes, além de desenconrajar os envolvidos na contenda a 

retomarem as ações hostis. 

Por conseguinte, a adoção do modelo de operações de manutenção da paz, 

com o emprego de forças multidimensionais compostas por contingentes civis, 

policiais e militares, embora surgido como uma medida contingencial, já que não 

está previsto na Carta das Nações Unidas, mostrou-se factível, a despeito de suas 

oportunidades de melhoria. 

Nesse contexto, o Brasil, na condição de um dos membros fundadores da 

ONU, apresenta um histórico de comprometimento com a solução de controvérsias 

pelo viés pacífico e de participação em operações de manutenção da paz, 

contribuindo com tropas e militares em missões individuais desde a constituição do 

Batalhão Suez, em 1957, até os dias atuais.  

A Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) tornou-

se um ponto de inflexão no que diz respeito à atuação do Exército Brasileiro em 

operações de paz sob os auspícios da ONU, pois representou um marco histórico na 

tradição nacional de promoção da paz mundial, em alinhamento com preceitos do 

Artigo 4º da Constituição Federal de 1988.  
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Salienta-se que a presença da MINUSTAH em solo haitiano, com seu 

componente militar sempre liderada por um Force Commander brasileiro, corrobora 

com tal assertiva, visto que reuniu o maior efetivo de tropas das Forças Armadas do 

Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. Foram aproximadamente 37,5 mil homens 

e mulheres, em 26 contingentes desdobrados ao longo de cerca de 13 anos. 

Da leitura dos autores pesquisados, observou-se que não houve um 

consenso em relação ao ponto de vista de especialistas em áreas distintas no que 

se refere à participação do Brasil em missões sob a égide nas Nações Unidas. Tal 

aspecto suscitou esse estudo na linha de pesquisa em questão a fim de que fossem 

levantados argumentos fundamentados que pudessem apoiar a Política Externa 

Brasileira (PEB) nos anos vindouros. 

Nesse sentido, o autor constatou que, não obstante a expressividade dos 

efetivos empregados pelo EB, dos aportes financeiros empenhados pelo governo 

brasileiro, dos resultados obtidos nos campos militar e psicossocial e do legado de 

estabilização pacífica no Haiti, a MINUSTAH de fato reposicionou o Brasil como 

importante País contribuinte de tropas e reafirmou seu viés pacifista e colaborativo 

no que diz respeito à promoção da estabilidade internacional. 

Ressalta-se, ainda, que a Política Externa Brasileira (PEB), no período de 

2003 a 2010, privilegiou o crescente protagonismo do Brasil na cena internacional, 

especialmente nos campos da segurança e da manutenção da paz. Tal aspecto foi 

evidenciado pela decisão governamental de 2004 que permitiu o envio de um 

contingente de força de paz brasileiro ao País caribenho, bem como pela 

designação de um Oficial-General do Brasil para exercer a função de Force 

Commander da MINUSTAH.  

No que diz respeito ao período de 2011 a 2017, foi dada continuidade à 

promoção do multilateralismo na PEB, o que tornou-se latente pela manutenção do 

envio de tropas do Brasil para o Haiti, corroborando com os preceitos estabelecidos 

pela Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 4º, que traz a cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade como um dos princípios que devem nortear 

as relações internacionais brasileiras. 

Sendo assim, do presente trabalho de pesquisa, pode-se concluir que a 

participação do EB na MINUSTAH caracterizou-se por valioso instrumento de 

política externa brasileira. Tal constatação foi fortalecida pela pronta resposta do 
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País em contribuir efetivamente com a estabilização de outra nação, corroborando 

com o cumprimento de suas responsabilidades em escala mundial, em alinhamento 

com as aspirações governamentais de promoção do papel do Brasil como ator 

relevante no cenário internacional.   

Diante do exposto, fica latente para este autor a contribuição do EB para a 

promoção da PEB, por ocasião da participação na MINUSTAH. Além de referendar a 

projeção internacional do País preconizada pelo nível político-estratégico, seu 

desempenho em solo haitiano permitiu que o Brasil fosse convidado para outras 

missões multinacionais, quer seja com o envio de tropas, observadores ou com 

nomeação de Force Commanders. Tudo isso em face do prestígio angariado no 

exercício de suas atribuições como força de paz, constituída em sua maior parte por 

tropas da Força Terrestre.  

Tal ponto de vista é evidenciado pelo posicionamento do Gen Div Elias 

Rodrigues Martins Filho, que exerceu a função de Force Commander na 

MONUSCO, entre maio de 2018 e outubro de 2019. Em palestra proferida na ESG 

acerca da participação do Brasil nas missões de paz da ONU, ele enfatizou que 

considera as Forças Armadas brasileiras como um instrumento prático e visível de 

Política Externa e que as operações de paz das Nações Unidas se oferecem como 

plataforma com vistas ao exercício da solidariedade, à aproximação dos povos e à 

defesa dos legítimos interesses nacionais, em conformidade com a prioridade de 

política externa que é conferida às relações multilaterais (Brasil, 2015). 

Não obstante alinhar-se com os preceitos estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988, em seu Artigo 4º, e com os objetivos da PEB, a participação do EB 

na MINUSTAH atende às diretrizes constantes em documentos governamentais do 

nível político, dentre os quais destacam-se o LBDN, a PND e a END, bem como do 

nível estratégico, como é o caso da Doutrina Militar de Defesa (DMD) e da Diretriz 

do Comandante do Exército Brasileiro.  

Constata-se, neste estudo, que a recém-atualizada PND (2020) faz constar 

em sua introdução a aspiração nacional de bem posicionar o Brasil no cenário 

internacional, potencializando sua capacidade representativa nas decisões em 

fóruns de projeção regionais e mundiais. A diretriz traz, ainda, a previsão de 

incremento da demanda por operações de paz como oportunidade do Brasil 
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promover sua influência política em nível global por meio da participação em 

operações multinacionais.  

Tal premissa evidencia o elevado grau de importância imputado pela PND à 

participação das Forças Armadas em missões sob a égide das Nações Unidas, 

corroborando com a visão deste autor de que a atuação da Força Terrestre como 

força de paz constitui um instrumento de política externa de grande potencial na 

projeção do Brasil no contexto mundial. 

Nesse sentido, observou-se que a concepção política preconizada pela PND 

deu origem aos Objetivos de Defesa Nacionais (OND), que surgiram como metas de 

caráter permanente a serem alcançadas pelo Brasil na consecução de suas 

aspirações como nação no campo da defesa.  

Em síntese, infere-se que a participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH 

atendeu efetivamente aos OND VII e VIII 1 preconizados na PND, respectivamente, 

no sentido de contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais e de incrementar a projeção do Brasil no concerto das Nações e sua 

inserção em processos decisórios internacionais.  

Conclui-se que o OND VII foi atendido no caso em estudo, visto que a 

participação na MINUSTAH incrementou o perfil da política externa nacional ao 

capacitar o Brasil como ator relevante na construção da paz e segurança 

internacionais, ao prestar solidariedade efetiva ao País caribenho, que enfrentava 

grave crise política, institucional e humanitária. Tudo isso a despeito do fato de que o 

Haiti não faz parte de seu entorno estratégico, indo além da premissa de contribuir 

para a estabilidade regional preconizada pelo OND supracitado. 

Tal aspecto foi evidenciado pela atuação efetiva do EB na estabilização do 

Haiti durante o período de 2004 a 2017, após período de grande instabilidade 

político-social, contribuindo para a promoção da paz na região do Caribe; e pela 

sensível melhora nos níveis de segurança em solo haitiano, com a neutralização das 

gangues que dominavam as ruas de Porto Príncipe até 2003, promovendo um 

ambiente mais seguro e estável que favoreceu a retomada do País após a saída da 

MINUSTAH, o que afiançou seu comprometimento com a paz mundial. 

. 

 
1 OND VII. Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança internacionais; 

  OND VIII. Incrementar a projeção do Brasil no concerto das Nações e sua inserção em processos decisórios 

internacionais.    
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Conclui-se, ainda, que o OND VIII foi alcançado no caso em análise, na 

medida em que a participação do Brasil na MINUSTAH referendou a concepção 

multilateral de sua política externa por meio de intensa atuação nos fóruns 

internacionais, mais precisamente a ONU. Além disso, possibilitou o aumento da 

capacidade de projeção do País perante seus parceiros regionais e extra-regionais, 

com o emprego duradouro de tropas de suas Forças Armadas na MINUSTAH, tendo 

exercido a liderança da missão durante toda sua vigência, o que permitiu o 

incremento da imagem de confiança do Brasil por meio de ações efetivas na busca 

pela manutenção da paz no Haiti. 

Tal assertiva pode ser evidenciada pela participação do Brasil com 26 

contingentes ao longo de mais de uma década, aliada à firme liderança dos Force 

Commanders brasileiros, o que reposicionou o País não só no contexto das missões 

sob a égide da ONU, mas também em âmbito mundial. O Brasil mostou-se capaz de 

desdobrar tropas de paz por longo período e passou a gozar de altos níveis de 

credibilidade junto ao povo haitiano e às Nações Unidas, o que favoreceu sua 

sondagem para novas missões de paz e a indicação de Oficiais-Generais brasileiros 

para o cargo de Force Commander em outras missões de paz pelo mundo. 

Por fim, a participação na MINUSTAH representou um legado indelével para o 

Exército Brasileiro, por meio de sua atuação como valioso vetor de promoção da 

política externa nacional, tornando-se ferramenta eficaz de projeção da imagem do 

Brasil no cenário mundial e contribuindo para o desenvolvimento de capacidades da 

Força Terrestre no desempenho de responsabilidades crescentes em operações de 

paz sob a égide de organismos internacionais ao redor do mundo.     
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