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RESUMO 
 
 
O Brasil, que preza pela solução pacífica dos conflitos conforme o que prescreve o 
Artigo 4o da Constituição Federal, possui um bom histórico em relação à contribuição 
com militares para participação em Operações de Paz sob a égide da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Neste contexto, ao longo do século XXI, destaca-se a 
participação ocorrida na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH) Desde 2004, início da missão, o Force Commander da MINUSTAH foi 
brasileiro e assim permaneceu até seu encerramento em 2017. Ademais, ao longo 
deste período, o Brasil contribuiu com a participação de quase 40 mil militares, com 
destaque para os integrantes dos Batalhões Brasileiros (BRABATT 1 e 2) e o 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais. No decorrer daquela empreitada, em 
virtude da capacidade de trabalho e liderança, as tropas brasileiras exerceram um 
serviço primoroso e reconhecido diante de militares de mais de 10 (dez) outros 
países. Tal fato permitiu que o Brasil elevasse seu conceito no cenário internacional. 
Essa situação está eixada com um dos Objetivos Nacionais de Defesa (OND), que é 
o de contribuir para o incremento da projeção do Brasil junto às nações e sua 
inserção em processos decisórios internacionais. Ou seja, o emprego de tropas em 
missões de paz mostrou-se uma importante ferramenta de Política Externa e da 
Política Nacional de Defesa. Desta forma, este trabalho se propõe a realizar uma 
análise da participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH, ao longo do início do 
século XXI, mais especificamente do período compreendido entre 2004 a 2017, em 
prol da obtenção de conhecimentos que podem contribuir para a geração de 
dividendos políticos, em especial no que tange às relações internacionais e militares 
do Brasil diante do cenário global. 
 

Palavras-chave: Exército Brasileiro, MINUSTAH, Política Nacional de Defesa, 
Objetivos Nacionais de Defesa, Política Externa, Relações Internacionais, Projeção 
Internacional.



 

ABSTRACT 
 
 
Brazil, a country that values the peaceful resolution of  the conflicts, according to the 
Article 4 of the Brazilian Federal Constitution. This nation has an impressive record in 
terms of contribution of military personal to United Nations (UN) Peacekeeping 
Operations. In this context, during the 21st century, the United Nations Stabilization 
Mission in Haiti (MINUSTAH) stands out as an example of Brazil's enduring 
commitment to international peace. Since the beginning of the mission in 2004, 
MINUSTAH's was led by a Brazilian Force Commander, and remained so until its 
closure in 2017. In addition, over that period, Brazil contributed almost 40 thousand 
soldiers, with members of the Brazilian Battalions (BRABATT 1 and 2) and the 
Marine Corps Group accounting for many of the personnel deployed to MINUSTAH. 
During this mission lifetime, Brazilian troops performed their duties with 
professionalism and pride. Brazilian soldiers have been recognised for their work 
ethic, leadership skills and tatical prowess. These factors contributed to the elevation 
of Brazil on the international stage and raised the profile of the Brazilian military 
standard. The achievement of the National Defense Objective assisted with 
increasing Brazil's influence and establishing it as a key-player in international 
decision-making processes. In other words, the instrument proved to be an important 
tool for the advancement of Brazilian Foreign and Defense Policies. Therefore, this 
research paper aims to conduct a detailed analysis of the participation of the 
Brazilian Army in MINUSTAH, during the 21st century, more precisily from 2004 to 
2017. The paper will critically examine the available data and the role this mission 
played and their inter-related factors in order to obtaining knowledge that can 
contribute to achieve political gains, especially with regards to international and 
military relations. 
 

 

Keywords: Brazilian Army, MINUSTAH, National Defense Policy, National Defense 
Objectives, Foreign Policy, International Relations, International Projection. 
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1  INTRODUÇÃO 

 A Política Nacional de Defesa (PND), documento de mais alto nível, no Brasil, 

que norteia o planejamento de ações em relação a este tema, versa que o Brasil tem 

um papel de destaque no ambiente mundial por variados fatores dentre os quais se 

pode citar a sua amplitude territorial, sua riqueza de recursos naturais, numerosa 

população e economia de destaque mundial.  

 O documento supracitado também possui oito objetivos nacionais de defesa 

(OND), redigidos com o intuito de estabelecer as condições a serem alcançadas e 

mantidas permanentemente pela nação brasileira no âmbito da defesa. Vale 

ressaltar que a última atualização do plano aqui abordado foi feita no ano de 2020. 

 Dentre os OND existentes, dois estão bastante alinhados com o tema que 

será abordado na presente pesquisa, quais sejam: 

V - Salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses 

nacionais, situados no exterior (grifo nosso); 

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

internacionais; 

VIII - Incrementar a projeção do Brasil no concerto nações e sua inserção 

em processos decisórios internacionais.   (PND,  2020.) 

 É razoável afirmar que os dispositivos acima indicados estão 

constitucionalmente embasados. Para confirmar tal constatação, pode-se verificar o 

que prescreve o artigo 4o da Carta Magna Brasileira (CRFB/88): 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 

(...) 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

(...) 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (grifo 

nosso); 

(...) 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

(BRASIL. Constituição -1988).  

 Neste sentido, o emprego das Forças Armadas, com destaque para o Exército 

Brasileiro, em Operações de Paz sob a égide da Organização das Nações Unidas 

(ONU) tem sido uma ferramenta para que esses objetivos sejam alcançados, em 
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especial ao longo do século XXI. No contexto em voga, vale ressaltar a participação 

ocorrida na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), 

que será objeto de estudo de caso proposto neste trabalho. 

 O Haiti é um Estado caribenho de grande miséria. Com pouco mais de 27 

(vinte e sete) mil Km2 e cerca de 11 milhões de habitantes, é o país mais pobre das 

Américas, conforme dados oriundo do Fundo Monetário Internacional (FMI). A 

pobreza desta Nação agrava-se por uma grande instabilidade política vivida por sua 

população ao longo de sua história. Tal realidade torna imperativo o 

amadurecimento e consolidação das instituições democráticas haitianas, o que, 

atualmente, conta com amplo apoio de países estrangeiros e diversos organismos 

internacionais. 

 Diante disso, em 1993, a ONU realizou a primeira intervenção no Haiti e 

estabeleceu a Missão das Nações Unidas no Haiti (MINUHA). No entanto, em razão 

da recusa de cooperação por parte das autoridades militares do país, a MINUHA 

não foi completamente destacada à época e o mandato foi anulado. Em julho de 

1994, o Conselho de Segurança da ONU autorizou, pela resolução 940, o 

destacamento de uma força multinacional de 20 (vinte) mil membros, a qual 

permaneceu atuante até 2001 sob a designação de Missão de Apoio das Nações 

Unidas ao Haiti (MANUH). Em 2004, em decorrência da resolução 1542, o Conselho 

de Segurança estabeleceu a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 

Haiti (MINUSTAH), para melhor coordenar os esforços para levar ajuda humanitária 

e contribuir para promover a normalidade institucional no país. 

 Desde o início, o Force Commander da MINUSTAH foi um militar brasileiro, e 

assim permaneceu até o encerramento da missão, em 2017. Ademais, ao longo do 

período, o Brasil contribuiu com a participação de quase 40 mil militares, com 

destaque para os integrantes dos Batalhões Brasileiros (BRABATT 1 e 2) e o 

Grupamento de Fuzileiros Navais. No decorrer daquela empreitada, em virtude da 

capacidade de trabalho e liderança, as tropas brasileiras exerceram um trabalho 

primoroso e reconhecido diante de militares de mais de 10 (dez) outros países.  

 O contexto do que foi exposto se enquadra no pensamento do diplomata 

Celso Lafer que aborda, em relação a esta questão, fica evidenciado que no caso do 

Brasil, a decisão política de tomar parte em Operações de Paz é, ao mesmo tempo, 

um elemento moral, baseado em compromisso humanitário, e outro de pragmatismo 
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político, caracterizado pelo desejo de projeção de poder na esfera internacional 

(LAFER, 2001). 

 Abordadas estas palavras, fica, desde já, evidente que o tema não se trata 

tão somente de política de defesa, mas também de política externa, por se tratar de 

medidas levadas a cabo pelo Brasil com o intuito de projetar e direcionar suas ações 

políticas no exterior. Neste campo, ganha protagonismo ao lado do Ministério da 

Defesa (MD), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), cujos dados e ações 

relacionadas ao tema serão melhor abordados no decorrer da presente pesquisa. 

 Diante de todo o exposto, este trabalho se propõe, mediante a realização de 

uma análise da situação da Operação de Paz no Haiti, a verificar a efetividade das 

medidas anteriomente destacadas para a obtenção de vantagens para o Brasil no 

campo da Política Externa Brasileira (PEB) e da Política Nacional de Defesa (PND). 

Será realizado, para tal, um estudo de caso sobre a participação de militares 

brasileiros na MINUSTAH, para melhor ilustrar e elucidar a questão que este 

trabalho se propõe a abordar. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

 Como já dito anteriormente, um dos Objetivos previstos na Política Nacional 

de Defesa Brasileira é salvaguardar os interesses nacionais situados no exterior. 

Nesse sentido, uma das estratégias de defesa utilizadas é o emprego de ações 

diplomáticas relacionadas à defesa. 

 Além disso, outro OND é contribuir para a estabilidade regional e para a paz e 

segurança internacionais. Para tal, uma das estratégias de defesa utilizadas é a 

promoção da cooperação internacional. 

 Para bem realizar essas estratégias de defesa, o país busca atuação em 

organismos internacionais, mediante da participação, em caráter expedicionário, das 

Forças Armadas de contingentes policiais em missões humanitárias e de operações 

de paz sob o mandato de organismos multilaterais.  

 Ademais,  se coaduna com esse contexto o OND de incrementar a projeção 

do Brasil no concerto das Nações e sua inserção em processos decisórios 

internacionais, que tem como estratégia de defesa a promoção e cooperação 

internacional, através da implementação de diversas medidas, como a de intensificar 
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a realização de operações internacionais, unilateralmente ou em arranjos 

plurilaterais, e de iniciativas de cooperação em áreas de interesse de defesa. 

 No entanto, dado o que já foi preliminarmente abordado acerca da 

transversalidade da questão, o tema não se trata tão somente, de uma Política de 

Defesa, mas também de uma  questão de Política Externa. Afinal, verifica-se o 

emprego de uma medida na qual o Brasil relaciona-se, ao mesmo tempo, com 

outras nações estrangeiras e com Organismos Internacionais, com vistas a atender 

interesses do Estado e da sociedade brasileira.  

 Pode-se, portanto, inferir que os objetivos supracitados estão intrinsecamente 

ligados tanto com o tema de Defesa quanto com o de Relações Exteriores. Ou seja, 

a participação das Forças Armadas Brasileiras em missões de paz  no exterior visa, 

dentre outras coisas, a projeção do nome do Brasil no cenário Internacional, não 

somente no campo militar, mas também no campo político em geral.  

 Nesse sentido, teve destaque a participação do Exército Brasileiro na 

MINUSTAH, de 2004 a 2017. Por esta razão, será feito um estudo de caso sobre 

esta missão neste trabalho. 

 Considerando o acima exposto, esta pesquisa se depara com o seguinte 

problema: 

 De que maneira a participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH contribuíu 

para a projeção do Brasil no cenário internacional no início do século XXI? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Os resultados que se pretendem alcançar com o presente trabalho estão 

conectados aos efeitos da Política Externa e Política de Defesa Brasileira e de como 

o emprego de tropas nacionais no exterior podem contribuir para que o Brasil 

alcance alguns de seus Objetivos Nacionais Permanentes. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica e não científica, relevante e atualizada, a fim de analisar os impactos da 

participação de militares do Exército Brasileiro na MINUSTAH para a projeção do 

Brasil no cenário internacional no início do século XXI, mais especificamente de 
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2004 a 2017. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados os objetivos específicos que conduzirão na consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

       a. Apresentar considerações básicas sobre a Política Externa Brasileira 

(PEB) contemporânea e suas relações com a Política Nacional de Defesa; 

 b. Apresentar o papel e a estrutura da ONU; 

 c. Apresentar o Departamento de Operações de Paz da ONU; 

 d. Analisar os processos que envolvem as Operações de Paz da ONU; 

 e. Apresentar as principais missões de Paz da ONU conduzidas ao longo 

do século XXI, nas quais ocorreram a participação de militares brasileiros; 

 f. Apresentar a MINUSTAH e a participação do Exército Brasileiro na 

missão; 

 g. Analisar os efeitos da participação de militares brasileiros na 

MINUSTAH na opinião pública nacional e internacional. 

  h.    Concluir de que maneira  participação  de  militares brasileiros na 

MINUSTAH e contribuíram para a projeção do Brasil no cenário internacional no 

início do século XXI 
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2 METODOLOGIA   
 
 O presente trabalho seguiu a taxionomia apresentada por Vergara (2008) para 

delinear o tipo de pesquisa a ser executada e suas adequações aos objetivos 

propostos. Após o estudo inicial e considerando os pressupostos citados, esta pesquisa 

tem uma abordagem do tipo qualitativa, descritiva, explicativa e bibliográfica.  

 A pesquisa é qualitativa, visto que requereu procura de fontes de informações 

mais profundas, cuja seleção contemplou a subjetividade, mas que permitiram entender 

quais os impactos da participação do Exército Brasileiro em missões de paz sob a égide 

da ONU para a projeção do país no cenário internacional no século XXI, com enfoque 

no estudo de caso da MINUSTAH.  

 Descritiva porque pretende evidenciar caraterísticas dos fenômenos em pauta, 

visando definir as suas naturezas e estabelecer correlações entre as mesmas. A 

pesquisa descritiva serviu de base para a pesquisa explicativa, que tentou tornar os 

impactos da ferramenta de política externa deste trabalho inteligível, facilitando o 

esclarecimento de quais os impactos disto para a nação brasileira.  

 Bibliográfica porque teve 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 obteve 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, foi feita a seleção da documentação que foi utilizada para atingir os 

objetivos do trabalho. As conclusões decorrentes desta pesquisa permitirão verificar, 

com enfoque no estudo de caso da MINUSTAH, os impactos da participação do 

Exército Brasileiro em missões de paz sob a égide da ONU para a projeção do país no 

cenário internacional no século XXI. 

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

subjetiva de fontes de informação, desde as rasas até as mais profundas, o tratamento 

dos dados se deu de forma não estatística. Em decorrência, foram empregadas as 

técnicas de análise de conteúdo, histografia e o estudo de caso. 

 A análise de conteúdo permitiu obter significados apurados do conhecimento 

levantado. A histografia facilitou o resgate de informações pretéritas que permitiram 

compreender esta ferramenta de Política Externa.  
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 Por fim, o estudo de caso destaca os impactos da participação do Exército 

Brasileiro em missões de paz sob a égide da ONU para a projeção do país no cenário 

internacional no século XXI, apoiando o atingimento dos objetivos deste trabalho. 

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

pesquisa bibliográfica, esteve limitada às consultas realizadas pelo autor, que buscou a 

maior variação possível.  

Também foi realizada pesquisa documental. Entende-se como de extrema 

importância a seleção criteriosa das fontes utilizadas no trabalho, a fim de se evitar que 

a análise subjetiva seja tendenciosa.  

Enfim, a metodologia utilizada buscou evidenciar de forma objetiva e clara os 

seus tipos, tratamento de dados e as limitações dos métodos elencados. Com isso, 

acredita-se que a metodologia escolhida permitiu alcançar com sucesso o objetivo 

final desta pesquisa.  
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3  A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA (PEB) NO SÉCULO XXI 

 

 É de grande relevância entender a evolução da PEB durante o século XXI. 

Neste curto espaço de tempo, houve algumas variações na sua condução 

decorrentes de certas características suas. Neste momento do trabalho se fará uma 

breve abordagem das razões para tal, pois o entendimento dos reflexos desta 

questão sobre a participação das Forças Armadas em missões de paz ajudam a 

esclarecer as decisões tomadas e as medidas adotadas  em relação ao tema. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 

NO SÉCULO XXI 

 

 A Política externa de uma nação se trata de um conjunto de interesses 

estratégicos do Estado e a forma como esses interesses podem ser atingidos 

mediante uma boa condução das Relações Internacionais. 

 As teorias tradicionais de Relações Internacionais, em especial a Realista, 

focam o Estado como ator principal no concerto das nações, sendo que existe uma 

natureza anárquica do sistema internacional. Em outras palavras, a "Razão do 

Estado" deve prevalecer quando as nações interagem entre si. Nesse contexto, os 

Elementos internos de um Estado se relacionam com os acontecimentos 

internacionais (LIMA, 2013). 

 Os agentes decisores neste campo, considerados por Hudson (2007) são o 

líder, a burocracia, grupos sociais, entre outros. Via de regra, quanto mais influente 

for o ator no cenário interno, mais preponderante será o seu papel na política 

externa, facilitando todo o processo até a implementação de uma ação específica 

(HUDSON, 2007). Inclusive, trocas de governo e de partido podem gerar mudanças 

e redirecionamentos na política externa dos Estados. 

 Nesse contexto, uma questão é evidente: nos últimos anos o cenário de 

relações exteriores está cada vez mais marcado pela interdependência entre as 

nações, e os Estados têm optado por cooperar mais para resolver seus problemas, 

bem como para obter maior protagonismo no concerto das nações. 

 A realidade supracitada também se impõe ao Brasil. A Política Externa 

Brasileira (PEB) sofreu uma série de variações no decorrer da história, em 

decorrência de questões como apresentação do cenário internacional, anseios 
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governamentais internos e externos, interesses da sociedade, abordagens 

econômicas, entre outros. 

 O Brasil, por sua escala e complexidade, é um país que tem interesses 

globais e, portanto, não deve proceder a adesões excludentes (LAFFER, 2018). 

Sendo assim, a nação brasileira, em especial a partir do final do século XX até os 

dias atuais, tem apresentado uma crescente preocupação neste sentido e tem 

trabalhado cada vez mais para promover o intercâmbio com diversas nações em 

busca de benefícios mútuos no cenário interno e externo. Além disso, pode-se 

considerar que tal comportamento, em última instância, ajuda a firmar seu papel de 

potência e liderança regional. Para tal, diversas medidas adotadas no campo da 

Política Externa tem grande preponderância. 

 Neste momento, vale relembrar o que prescreve a Constituição Brasileira de 

1988, quanto ao assunto ora abordado: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 

(...) 

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

(...) Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 

Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. (BRASIL. Constituição - 1988).  

 Aqui se faz necessário ressaltar que dentre uma das características mais 

enfatizadas em relação a Política Externa Brasileira é a proeminência do Poder 

Executivo na sua formulação e implementação (LIMA, 2000). Verifica-se uma 

trajetória de crescente participação presidencial neste tema, em especial ao partir do 

fim do século XX e ao longo do século XXI. 

... com a mudança no paradigma de desenvolvimento do país e de seu 

modelo de inserção internacional, a partir do início da década de 90, o 

predomínio do executivo nesta área parece ser melhor caracterizado como 

„abdicação‟ do legislativo (FARIA, 2008, p. 82).  

 Uma observação importante quanto a questão é que, conforme os ditames 

constitucionais brasileiros, o Presidente da República acumula a chefia de Estado e 

a chefia de governo. E como já foi anteriormente abordado neste trabalho, e ora é 

reforçado, as questões relativas às Relações Externas se tratam de política de 

Estado, devendo, portanto, serem conduzidas pelo titular da chefia do Poder 

Executivo Nacional. 
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 Neste sentido, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) se configura como 

uma das principais instituições na condução e na gerência das atividades neste 

setor. Emprego da diplomacia, condução de acordos internacionais, Relações 

Bilaterais, Integração Regional, entre outros, são assuntos coordenados por esta 

pasta no intuito da obtenção de frutos para o Brasil decorrentes de suas relações 

internacionais. 

 Em relação a isso, vejamos o que versa a Portaria no 212, de 30 de abril de 

2008 Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores: 

Art. 1o - O Ministério das Relações Exteriores, doravante referido como 

MRE, é o órgão político da Administração direta cuja missão institucional é 

auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior do 

Brasil, assegurar sua execução, manter relações diplomáticas com 

governos de Estados estrangeiros, organismos e organizações 

internacionais e promover os interesses do Estado e da sociedade 

brasileiros no exterior. (Brasil. RISE-2008)  

 Reforçando o item supracitado, ainda na mesma legislação pode-se extrair o 

seguinte:  

Art. 4o - O MRE é o órgão federal encarregado de coordenar, na 

Administração Pública, os assuntos concernentes às relações externas do 

País. (Brasil. RISE-2008) 

 Enfim, como abordagem inicial acerca da PEB, o mais importante é destacar o 

quanto fica evidente que o executivo federal é o seu principal condutor através do 

Presidente da República, assessorado pelo seu Ministro das Relações Exteriores. 

Estes devem agir sinergicamente, emitindo as diretrizes e tomando as medidas 

necessárias para que o Estado Brasileiro possa tirar o melhor proveito de suas 

relações internacionais em prol de obtenção de benefícios para a sociedade, para a 

condução do progresso nacional e, em última instância, para elevar o Brasil a um 

status de Global Player capaz de fazer valer seus interesses diante dos demais 

atores globais. 

 

3.2 A PEB E A BUSCA DA PROJEÇÃO NACIONAL NO CONCERTO DAS NAÇÕES 

NO SÉCULO XXI 

   

 A partir do ano de 2001, ou seja, início do século XXI, até os dias atuais, o 

Brasil teve como titular da chefia do poder executivo nacional: Fernando Henrique 
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Cardoso, Luiz Inácio "Lula" da Silva, Dilma Roussef, Michel Temer e Jair Messias 

Bolsonaro. O cenário internacional apresentado à cada um dos mandatários 

indicados, nestes quase vinte anos, foi, até certo ponto, relativamente homogêneo. 

Se trata de um período de tempo onde, em linhas gerais, o multilateralismo e o 

processo de globalização se intensificaram sobremaneira. Sendo assim, a 

cooperação internacional, em especial na América Latina, se tornou uma realidade 

cada vez maior nos campos econômico, político, social, militar, etc. 

 O internacionalismo acabou sendo visto como uma janela de oportunidades 

para se otimizar ganhos por ex-presidentes como Fernando Henrique, Lula e Dilma. 

Isso levou a uma maior adesão a esforços multilaterais e maior participação em 

fóruns internacionais , com o intuito de aumentar o respaldo brasileiro diante da 

comunidade internacional.  

 Por outro lado, presidentes como Michel Temer e Jair Bolsonaro passaram a 

agir de forma um pouco diversa. Ao invés de se priorizarem abertamente o 

multilateralismo como forma de cooperação internacional, buscaram realizar maior 

número de iniciativas bilaterais, onde entendia-se que o maior protagonista da 

Política Externa deveria ser o Estado Brasileiro e não Organismos Internacionais. 

 Diante disso verifica-se que os aspectos pessoais e ideológicos de cada um 

dos citados teve grande peso na condução da PEB ao longo deste início do século 

XXI. No entanto, mais uma vez ressalta-se que, por se tratar de um tema de Estado, 

a condução das atividades neste campo deve estar acima de convencimentos 

pessoais e partidários e sempre ter o mesmo fim, que é fazer com que o Brasil 

ocupe um lugar condizente com sua grandiosidade no Sistema Internacional, em 

especial como potência regional. 

 Nesse contexto, a partir de 2003, Lula busca conduzir a PEB com foco no 

intuito supracitado. Vejamos o que diz Vicente Costa Pithon Barreto neste sentido: 

(...) a condução dos negócios externos pelo governo Lula salta de patamar 

na autodefinição nacional: o Brasil não podia ser apenas um coadjuvante no 

sistema internacional, mas um global player de papel protagônico e 

influenciador (BARRETO, 2010).  

 Passou-se a verificar, dentre outras coisas, o auxílio brasileiro ao aumento do 

protagonismo dos BRICS (bloco econômico formado por Brasil, Rússia, China e 

África do Sul) no cenário global, auxiliando na demanda do organismo pela 

remodelagem de estruturas decisórias acerca de questões internacionais. Além 
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disso, verificou-se o destaque nacional na defesa dos interesses dos países em 

desenvolvimento e primário-exportadores. E, ainda nesse âmbito, destacou-se a luta 

pela reforma do sistema ONU com a concessão de mais assentos permanentes no 

Conselho de Segurança, onde o Brasil seria um dos agraciados com vaga. 

 Em relação ao último aspecto acima assinalado, vale relembrar que foi nesse 

contexto, em 2004, que o país decidiu enviar tropas brasileiras para comporem a 

MINUSTAH. Tal aspecto será melhor abordado em parte posterior deste trabalho. 

 Para bem ilustrar a transição da PEB do governo Fernando Henrique para o 

governo Lula, são importantes as palavras de Amado Cervo, vejamos: 

“Da era Cardoso para Lula, o Brasil evoluiu de uma aliança estratégica com 

o Ocidente, feita de subserviência decisória e de ilusão kantiana, para o 

universalismo de ação, feito do jogo duro e realista das relações 

internacionais” (CERVO in: ALTEMANI, 2005, p. 257).  

  Durante os seis anos de governo Dilma Roussef (2011-2016), notou-se, até 

certo ponto, uma relativa continuidade do governo Lula no que tange às questões de 

Política Externa. Prevaleceram a ideia de integração produtiva mais focada no 

cenário regional e a prevalência do multilateralismo (LIMA, 2010). Isto fica evidente 

com a permanência de prioridade dada à blocos como o BRICS e o Mercosul, com 

especial destaque para a entrada da Venezuela no bloco no ano de 2012, 

evidenciando o foco em uma coalizão com países em desenvolvimento como chave 

para um desenvolvimento conjunto. 

 Já nos dois anos do governo de Michel Temer (2016-2018), a política externa 

se focou bastante na busca por investimentos, recursos esses que ajudariam a 

mitigar a complicada situação econômica doméstica herdada do governo anterior. 

Por esta razão o foco em se realizar uma revisão da ordem internacional deixou de 

ser priorizado e o país buscou melhor se integrar na ordem vigente à época. Isso 

pode ser ilustrado, dentre outras coisas, pela retomada com maior vigor do pleito 

brasileiro de integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE).  

 Foi ainda nesse cenário de austeridade econômica interna, com foco em 

reajuste fiscal e das contas públicas, que deixou-se de enviar militares para integrar 

a Missão das Nações Unidas para Estabilização da República Centro-Africana 

(MINUSCA). O custo para preparo e emprego dessa tropa, estimado em cerca de R$ 
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400 milhões, pesou consideravelmente para que um contingente brasileiro deixasse 

de ser enviado para realizar a contribuição em voga com uma nação amiga. 

 Por fim, chega-se ao governo de Jair Bolsonaro, que se iniciou no ano de 

2019 e se estende até os dias atuais. Em linhas gerais, sua política externa, 

diferente de seus antecessores citados nesta parte do trabalho, é mais centrada na 

ideia de que o Estado deve ter maior protagonismo do que Organismos 

Internacionais e outros atores supranacionais neste campo. Isso se dá, 

principalmente, por razões de soberania, com o intuito de se evitar que a ingerência 

sobre os bens nacionais seja ameaçada ou relativizada por interesses alheios aos 

dos brasileiros. 

 Assim sendo, apesar de avanços em questões multilaterais como a assinatura 

do acordo comercial entre Mercosul - União Europeia em 2019, passou-se a ver um 

crescimento de uma postura mais bilateral, onde o Estado Brasileiro atua mais 

diretamente para estabelecer as alianças julgadas necessárias no cenário 

internacional, sem a necessidade de terceiros para intermediar este processo. Neste 

cenário, destaca-se, por exemplo, o estreitamento das relações entre Brasil e 

Estados Unidos da América (EUA), que tem Donald Trump como presidente. Esta 

aproximação trouxe alguns benefícios visíveis, dentre os quais salienta-se a 

indicação dos EUA para a entrada do Brasil na OCDE. 

 Nesse contexto, se destacam as palavras do chanceler Ernesto Araújo, em 

seu balanço feito em 27 de dezembro de 2019: 

"Então, nossa relação com os Estados Unidos está dando certo, já deu 

vários resultados, vai continuar dando. Já conseguimos tudo aquilo que 

queríamos? Ainda não, vamos continuar. Nossa relação com a China está 

dando certo, nossa relação com África – estamos reinventando nossa 

relação com a África –, a relação com os países árabes, com os países do 

Golfo, com Israel. Também se dizia que era impossível, e nós estamos 

provando que não". (ARAUJO, 2019)  

 Enfim, neste curto período de tempo compreendido entre 2001 e 2020, 

verificou-se que a PEB, a despeito das eventuais divergências na sua condução 

decorrentes do convencimento dos diferentes Chefes de Estado que ocuparam a 

cadeira presidencial, foi encarada como uma ferramenta essencial para que o Brasil 

eleve seu nome no cenário internacional e obtenha ganhos significativos nas 

diversas expressões do poder, interna e externamente, de maneira a gerar 
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benefícios para a sociedade e promoção do desenvolvimento nacional a curto, 

médio e longo prazo.   

 

3.3 A INTERAÇÃO ENTRE A PEB E A PND NO SÉCULO XXI 

 

 A PND realiza uma relevante interação com a PEB. Isso se dá porque as duas 

áreas de atuação têm uma importante característica em comum: o embasamento na 

Carta Magna Brasileira (CRFB/88), no que tange aos interesses do Estado, tanto no 

cenário interno quanto no externo. Neste sentido, o artigo 4o do dispositivo legal 

supramencionado  tem grande destaque:  

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

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

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando 

à formação de uma comunidade latino-americana de nações. (BRASIL. 

Constituição -1988. Grifo nosso). 

 Na presente pesquisa já foi anteriormente abordado que a PEB é 

prioritariamente conduzida pelo Presidente República, assessorado diretamente pelo 

MRE, de forma que as relações internacionais sejam conduzidas para promover os 

interesses do Estado e da sociedade brasileira no exterior. 

 No entanto, o Ministério da Defesa (MD) pode representar um grande aliado 

nesta empreitada. Esta instituição, ao longo do século XXI, empregou bastante as 

Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), para atender demandas 

internacionais de cooperação, em especial em Operações de Paz sob a égide de 

organismos internacionais. Tal medida contribuiu para a demonstração de 

capacidade de colaboração nacional na defesa da paz, na solução pacífica dos 
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conflitos e na cooperação com os povos para o progresso da humanidade. Enfim, o 

MD se mostrou uma importante estamento no auxílio para que o Brasil alcance seus 

objetivos de Estado no campo de Política Externa. 

 Nesse mister, o MD estabeleceu dois relevantes documentos, que são 

complementares entre si, que normatizam o emprego do setor de Defesa em prol do 

Estado brasileiro, quais sejam: a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia 

Nacional de Defesa (END). Se trata de uma iniciativa aprovada em 1996 para 

orientar os esforços de toda a sociedade brasileira no sentido de reunir as 

capacidades em nível nacional, a fim de desenvolver as condições para garantir a 

soberania do País, sua integridade e a consecução dos objetivos nacionais. Suas 

revisões são quadrienais e teve a última delas realizada no corrente ano. 

 Ao se examinar a PND, se verifica que inicialmente, após uma introdução, o 

documento faz uma abordagem na qual são apresentados oito fundamentos, dentre 

os quais se elencam os abaixo relacionados como os mais importantes para o 

propósito da presente pesquisa:  

2.1.5. A PND observa os princípios constitucionais que regem as relações 

internacionais do Estado brasileiro, assim como a projeção do País no 

concerto das Nações e a amplia- ção de sua inserção em processos 

decisórios internacionais, o que requer permanente esforço de articulação 

diplomático-militar. 

2.1.6. Nesse sentido, sem desconsiderar a esfera global, estabelece como 

área de inte- resse prioritário o entorno estratégico brasi- leiro, que inclui a 

América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a 

Antártica. (PND.  2020) 

 Em um segundo momento, a PND faz uma abordagem do ambiente 

internacional, de onde se pode extrair o que se segue:  

2.3.11. 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. (PND.  2020. Grifo nosso.) 

 Após isso, em sua terceira parte, o documento passa a versar acerca da 

concepção política de defesa, onde são estabelecidos alguns pressupostos, dentre 

os quais verificam-se os abaixo indicados: 
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IX. atuar sob a égide de organismos inter- nacionais, visando à legitimidade 

e ao res- paldo 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 mun- dial e o bem-estar dos povos; (PND.  2020) 

 Com base nas perspectivas acima citadas, a PND estabelece oito Objetivos 

Nacionais de Defesa (OND), que, conforme afirmado no próprio documento, devem 

ser interpretados como condições a serem alcançadas e mantidas 

permanentemente pela nação brasileira no âmbito da Defesa. Desses, dois 

contribuem mormente para esta pesquisa e são abaixo indicados: 

VII. Contribuir para a estabilidade re- gional e para a paz e a segurança 

internacionais. 

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

inserção em processos decisórios internacionais. (PND.  2020) 

 Da leitura dos dispositivos elencados, pode-se inferir que é um entendimento 

do MD a grande conveniência da participação do Brasil nos mecanismos de 

resolução de controvérsias no âmbito dos organismos internacionais, para a 

cooperação em assunto de Segurança e Defesa. Bem como é importante que se 

realizem ações no sentido de incrementar a participação do País em organismos e 

fóruns internacionais, em operações internacionais e na cooperação com outros 

países, visando auferir maior influência nas decisões em questões globais. 

 Alinhados com esses objetivos, a Estratégia Nacional de Defesa (END) 

estabelece algumas Estratégias de Defesa (ED). Cada uma dessas ED possui 

distintas Ações Estratégicas de Defesa (AED) que, segundo se pode verificar, estão 

amplamente relacionadas com a questão de Política Externa, pois, em última 

instância, visam elevar o status brasileiro no cenário mundial, ou seja, fazer uso das 

relações internacionais em prol do fortalecimento do reconhecimento do Brasil como 

liderança. Dentre as principais ED e AED que se enquadram nesse aspecto, pode-

se relacionar:  

ED 16 - PROMOÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

AED 80 - Intensificar a realização de operações internacionais, 

unilateralmente ou em arranjos multilaterais, e de iniciativas de cooperação 

em áreas de interesse de defesa. 
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ED 18 - ATUAÇAO COM BASE NO MULTILATERALISMO 

AED 84 - Desenvolver capacidades das Forças Armadas para 

desempenharem responsabilidades crescentes em operações 

internacionais, sob mandato de organismos multilaterais. 

AED 86 - Instensificar a atuação do Setor de Defesa em organismo 

internacionais. (END.  2020) 

 Da leitura dos dispositivos da PND supracitados pode-se verificar que o MD 

valoriza a ideia da participação de tropas militares em Operações sob a égide de 

organismos internacionais como uma ferramenta de projeção brasileira no cenário 

internacional. Este tipo de atividade, no decorrer do século XXI, foi amplamente 

realizada, com destaque para Operações de Paz sob a égide da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que serão mais detalhadas em momento posterior deste 

trabalho. 

 Enfim, verifica-se que que dentre o estabelecido na PND, existem trechos que 

possuem grande alinhamento e complementaridade com a PEB, em especial no 

referente aos anseios da elevação do nome do Brasil no concerto das nações. Tal 

situação demonstra que o Setor de Defesa Nacional tem bastante a contribuir com o 

Setor das Relações Exteriores brasileiras e vice-versa. O emprego de tropas 

brasileiras em Operações de Paz da ONU pode ser um bom exemplo dessa 

abordagem. 
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4  A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

 É fato notório que esta entidade é um ator internacional da mais elevada 

importância. É uma peça chave na questão das relações internacionais, política 

externa e temas relacionados à essa questão, pois tem forte peso na condução da 

agenda internacional. Dessa forma, é de grande conveniência para qualquer país 

com pretensões de projeção em nível global que tenha peso e representatividade 

dentro da organização. 

 Além disso, é a grande responsável pela condução e coordenação das 

Operações de Paz que ocorrem pelo mundo. Portanto, é de suma importância 

entender, com mais detalhes, algumas especificidades do seu papel para melhor se 

abordar o tema a que este trabalho se propões a discutir. 

 

4.1 UM BREVE HISTÓRICO DA ONU E SUA ATUAÇÃO NA SEGURANÇA 

COLETIVA INTERNACIONAL 

 

 A criação do organismo internacional em questão foi uma consequência da 

decisão tomada por grandes potências, ao final da Segunda Guerra Mundial, de 

dotar o sistema internacional com um mecanismo de segurança coletiva que 

prevenisse futuros enfrentamentos de magnitude tão nefasta quanto a do conflito 

global inicialmente citado. Cabe salientar que existem estimativas acerca do 

números de mortos em decorrência da guerra que variam entre 55 e 80 milhões de 

mortos, além dos grandes danos materiais da ordem de centenas de bilhões de 

dólares à época. 

 Após alguns anos de planejamento e algumas reuniões, com destaque para a 

Conferência de São Francisco, ocorrida em 26 de junho de 1945, a organização teve 

a sua existência formalizada em 24 de outubro de 1945:  

A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 

países presentes à Conferência sobre Organização Internacional, que se 

reuniram em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. 

As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 24 de 

outubro de 1945, após a ratificação da Carta por China, Estados Unidos, 

França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos 

signatários. 0 24 de outubro é comemorado em todo o mundo como o “Dia 

das Nações Unidas”. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020). 
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 Em 1946, durante a primeira reunião da Assembléia Geral, ocorrida em 

Londres, no Reino Unido, ficou decidido que a sede permanente da ONU seria nos 

Estados Unidos. Com o passar dos anos, em decorrência de várias reestruturações 

que ocorrem nao órgão, a ONU se ampliou e sua estrutura central tem, hoje, sedes 

em Nova Iorque, Genebra, Viena e Nairobi, além de outros escritórios espalhados 

pelo mundo. Ao longo de sua existência, a entidade tem buscado congregar anseios 

das diversas nações mundiais em prol da paz e do desenvolvimento global. 

 No entanto, o aspecto da evolução histórica da ONU mais relevante para este 

trabalho é a transformação dos mecanismos de manutenção da paz e segurança 

internacionais por ela empregados, bem como  as suas adaptações no decorrer do 

tempo.  

 As relações de poder no cenário internacional pós-guerra interferiram 

diretamente na maneira como a ONU atuou em diversos conflitos. Nesse campo vale 

ressaltar os anos de Guerra Fria (1947-1991), onde os Estados Unidos e União 

Soviética foram as duas nações mais poderosas que protagonizaram um conflito 

oeste (capitalista) vs Leste (comunista), caracterizando um mundo bipolar, bem 

como os anos após o fim deste conflito até os dias atuais, onde surgiu um cenário 

internacional multipolar, com diversas nações e blocos despontando como Global 

Players. 

 Desde a criação da ONU até os dias atuais, a situação geral demonstrou que 

somente os dispositivos estabelecidos na Carta das Nações Unidas foram 

insuficientes para a intervenção da ONU nos diversos conflitos ocorridos pelo 

mundo. Desta forma, surgiram regramentos e protocolos adicionais que geraram um 

cenário no qual as Operações de Manutenção de Paz da ONU se mostraram como 

ferramenta de vital importância. Neste mister, destacam-se as palavras do Diplomata 

Eduardo Uziel:  

- As Operações de Manutenção da Paz surgiram como uma das possíveis 

respostas às limitações ao sistema de segurança coletivo da Carta. Ao 

longo das décadas, seu emprego variou de função e de extensão com as 

configurações políticas no sistema internacional; 

- Apesar das dificuldades nos anos 1990, as missões de paz são 

atualmente o principal instrumento de atuação direta das Nações Unidas em 

conflitos e desfrutam de certa legitimidade e de um acordo político de sua 

utilidade; (UZIEL, 2004. p 77) 



 
 

31 

 O objetivo principal da ONU, estabelecido em sua Carta, é o de previnir a 

agressão de uma nação contra a outra, contudo os anos se passaram demonstrando 

a complexidade de se alcançar este fim. Desde os anos 40 até os dias de hoje, 

surgiram diversas crises internacionais que demandaram uma ampla variedade de 

formas de intervenção por parte do organismo, que vão desde apoio de caráter 

humanitário até intervenções militares multinacionais. 

 Enfim, a entidade que por ocasião da sua fundação contava com 51 estados-

membros e, após quase 74 anos de atuação, conta com 193, é marcada por um 

processo histórico no qual se constata relevantes transformações em seu 

mecanismo de segurança coletiva. Diante de todo exposto nesta parte da pesquisa, 

é razoável afirmar que conjugar os interesses de diversas nações, na busca de 

conduzi-las à máxima cooperação internacional e a consequente diminuição de 

crises tem sido o grande desafio da ONU no decorrer de sua existência. 

 

4.2 A MACRO-ESTRUTURA DA ONU 

 

 Em linha gerais, a estrutura desta entidade está baseada em seis grandes 

órgãos, quais sejam: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho 

Econômico e Social, o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça e o 

Conselho de Administração Fiduciária (que está com suas atividades suspensas 

desde 1994). Todas essas entidades se localizam na sede das Nações Unidas em 

Nova Iorque, exceto o Tribunal Internacional, que se localiza em Haia, nos Países 

Baixos. 

Ao verificar informações disponíveis no site oficial da ONU, pode-se obter uma ideia 

geral das atividades conduzidas por cada um destes organismos, sobre os quais, se 

passa a discorrer brevemente. 

 A Assembleia Geral é um dos principais órgãos das Nações Unidas. É o mais 

abrangente de todos, pois inclui todos os 193 estados-membros, os quais, em 

reuniões periódicas, deliberam sobre os mais diversos temas, com destaque para os 

campos da gestão interna e questões internacionais de cunho econômico, político, 

social e militar. Vejamos o que o site diz a respeito deste órgão: 

A Assembleia Geral é o órgão representante, normativo e deliberativo da 

ONU, e o único que conta com representação universal ao estarem 

representados seus 193 estados-membros. Estes se reúnem 
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periódicamente em setembro, durante a sessão anual, que ocorre no salão 

da Assembleia Geral em Nova Iorque. Durante seus primeiros dias se 

realiza um debate geral no qual participam e falam numerosos Chefes de 

Estado. (NAÇÕES UNIDAS, 2020) 

 O Conselho de Segurança se encarrega da manutenção da paz e segurança 

entre as nações. Diferentemente dos demais órgãos, este tem o poder de tomar 

decisões vinculantes em relação aos Estados-membros. É composto por 

representantes de 15 nações, sendo 5 membros perpamentes (China, França, 

Rússia, Reino Unidos e Estados Unidos), sendo que cada um tem o poder de veto 

nas votações do conselho, além e dez membros temporários. Sobre o órgão, pode-

se verificar o seguinte: 

O Conselho de Segurança tem a responsabilidade principal, segundo o 

estipulado na Carta das Nações Unidas, de manter a paz e a segurança 

internacionais. Conta com 15 membros (5 permanentes e 10 não 

permanentes). Cada um tem um voto, ainda que somente os cinco 

permanentes contem com o poder de veto. (NAÇÕES UNIDAS, 2020) 

 O Conselho Econômico e Social tem o papel de auxiliar a Assembleia Geral 

na promoção da cooperação econômica e social e no desenvolvimento internacional. 

Sobre este organismo, constata-se o que se segue:  

O Conselho Econômico e Social é o encarregado de cuidar dos assuntos 

econômicos e sociais e de meio ambiente, mediante a revisão das políticas 

que se adaptam, sua coordenação e criação de recomendações.. Também 

vela pelo cumprimento dos objetivos de desenvolvimento acordados de 

maneira internacional. Ademais, serve como mecanismo central para as 

atividades do sistema ONU e suas agências especializadas nos campos 

econômico, social e de meio ambiente, já que supervisiona os corpos 

subsidiários e de especialistas. (NAÇÕES UNIDAS, 2020) 

 Por sua vez, o Conselho de Administração Fiduciária, também conhecido 

como Conselho de Tutela das Nações Unidas foi criado especialmente para ajudar a 

garantir que, em certos momentos, territórios não governados por si mesmos fossem 

administrados com foco no interesse dos habitantes locais, além da manutenção da 

segurança e paz internacionais. Suas atividades foram suspensas no ano de 1994, 

quando o último território sob tutela, Palau, se tornou Estado-membro das Nações 

Unidas. Vejamos o que a ONU versa sobre este órgão:  

O Conselho de Administração Fiduciária se estableceu en 1945 e tinha 

como missão, segundo o Capítulo XIII da Carta das Nações Unidas, a de 

supervisão internacional dos 11 Territorios fidecomissionados calocados 

https://www.un.org/es/sections/about-un/trusteeship-council/
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter13.shtml
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sob a administração de 7 Estados-Membros, e assegurar que se 

preparavam para a autonomía e a independência. Em 1994, todos os 

Territorios fidecomissionados haviam obttido a autonomía e a 

independência, razão pela qual o Conselho de Administração Fiduciária 

suspendeu suas operações em 1o de novembro deste ano. Através de uma 

resolução, o Conselho modificou seu Regramento para eliminar la obrigação 

de se reunir anualmente e acordou se reunir segundo requeira a ocasião -- 

por decisão própria ou dol Presidente, ou por petição da maioria dos 

membros da Asambleia Geral ou do Conselho de Segurança. (NAÇÕES 

UNIDAS, 2020) 

 Por seu turno, a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário 

das Nações Unidas. Sobre esta entidade, pode-se verificar que:  

Sua função é resolver, de acordo com a legislação internacional, as disputas 

legais apresentadas a ela pelos distintos Estados e emitir ditâmes consultivos 

acerca das questões legais que os órgãos autorizados e as agências especiais le 

pleiteem. NAÇÕES UNIDAS, 2020) 

 Por fim, existe o Secretariado da ONU, que é chefiado pelo Secretátio-Geral, 

atualmente o português Sr. Antônio Guterres. Tem a função de fornecer estudos, 

informações e outras facilidades necessárias para que os organismos da ONU 

realizem suas atividades, bem como é responsável por dirigir o Conselho de 

Segurança, a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, dentre outros 

organismos das Nações Unidas. Enfim, verifica-se que é a entidade responsável por 

toda a condução administrativa da organização. 

 A estrutura da ONU está estabelecida legalmente conforme dispositivos 

contidos na Carta das Nações. Em última instância, a coordenação do trabalho de 

seus integrantes, nas diversas áreas, é responsabilidade do Secretariado. Fazendo 

isto, o órgão busca, de forma sinérgica, organizar os esforços de todos para que 

estes se dirijam ao atendimento dos objetivos maiores da ONU, dentre os quais se 

pode destacar a manutenção da paz e a segurança internacional, a preservação e 

garantia dos direitos humanos, o desenvolvimento econômico e a assistência 

humanitária. Por mais de setenta anos a ONU vem levando a cabo suas atividades 

com base na organização aqui descrita.  
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Figura 1 - Principais órgãos da ONU 

 
 

Fonte: https://pt.slideshare.net/Giuliavsr/onu-15387935/. Acesso em 28 de setembro de 2020 

 

 

4.3 O DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE PAZ (DPO) 

 
 Este organismo da ONU tem grande relevância para este trabalho, pois é o 

principal encarregado de planejar, gerenciar e implantar as operações de 

manutenção da paz levadas a cabo pelas Nações Unidas. Por esta razão, esta parte 

da pesquisa se dedicará a se debruçar um pouco mais especificamente sobre sua 

estrutura e seu funcionamento, ainda que não esteja entre os mais altos órgãos das 

Nações Unidas. 

 O Departament of Peace Operations (DPO), ou o Departamento de Operações 

de de Paz, em português, é um órgão ligado ao Secretariado das Nações Unidas. 

Foi formalmente criado no ano de 1992 ainda como Departament of Peacekeeping 

Operations (DPKO), cuja tradução para língua portuguesa é Departamento de 

Operações de Manutenção da Paz. Em linhas gerais, ao se verificar o objetivo maior 

do DPO, constata-se que:  

O Departamento de Operações de Paz (DPO) dedica-se a assistir os 

Estados-membros e o Secretário-Geral nos seus esforços de manutenção 

da paz e segurança internacionais. (UNITED NATIONS, 2020) 
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 Sua criação se deu como o intuito de garantir direção política e executiva das 

diversas operações desta natureza que ocorrem no mundo. É chefiado por um 

Under-Secretary-General (USG), que significa Subsecretário Geral, em português. 

Atualmente, o cargo de USG para Operações de Paz é ocupado pelo senhor Jean-

Pierre Lacroix, um diplomata francês. 

 O DPO possui três escritórios principais, quais sejam: Estado de Direito e 

Instituições de Segurança; Assuntos Militares; e Divisão de Política, Avaliação e 

Treinamento.  

 O primeiro escritório citado é responsável por prestar suporte aos componentes 

da ONU que atuam na área do Estado de Direito nas operações de paz, em especial 

as missões políticas, enquanto trabalham com autoridades nacionais para a 

proteção de civis. 

 Por sua vez, o segundo escritório dedica-se a implementar a capacidade militar 

mais apropriada para prestar suporte aos objetivos das Nações Unidas e promover 

eficiência e efetividade dos componentes militares em missões de paz. 

 Por fim, o terceiro escritório visa desenvolver e disseminar a política e doutrina, 

estabelecendo diretrizes do trabalho de manutenção da paz, além de ser 

responsável por avaliar como suas políticas estão sendo aplicadas, reunir lições 

aprendidas e boas praticas e usar a informação adquirida para estabelecer diretrizes 

de desenvolvimento, coordenação e padronização de treinamento. 

 Pode-se verificar que é de grande importância entender que este 

departamento é peça fundamental dentro da estrutura da ONU em relação à 

questões que envolvem o tema missão de paz. Esse entendimento facilitará 

sobremaneira a compreensão do que será abordado nos capítulos vindouros da 

presente pesquisa.  
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Figura 2 - Organograma do DPO.  

 
Fonte: https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations. Acesso em 03 de agosto de 

2020 
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5  AS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU NO SÉCULO XXI 
 
 As operações de manutenção da paz podem ser vistas como uma importante 

ferramenta empregada pela ONU para a promoção da paz e segurança coletiva. Se 

trata do asseguramento da presença deste organismo em áreas conflagradas, com o 

intuito de superar disputas pelo modo mais pacífico e menos traumático possível. 

 Desde o fim da década de 1990 até os dias atuais o orçamento da ONU para 

este tipo de operação passou de US$ 230 milhões para mais de US$ 6 bilhões. Isso 

se dá pelo aumento da demanda da participação da ONU no apaziguamento de 

tensões regionais. 

 Assim sendo, é conveniente que nesta altura de pesquisa, nos aprofundemos 

um pouco mais sobre esta questão, para demonstrar a complexidade que envolve 

essa questão, bem como para entender detalhes que serão importantes para 

embasar a conclusão a que se pretende chegar. 

 

5.1 O PROCESSO DECISÓRIO DA ONU SOBRE AS OPERAÇÕES DE 

MANUTENÇÃO DA PAZ E SUA BASE JURÍDICA 

 

 O Conselho de Segurança (CSNU) é o órgão de primeiro escalão da ONU que 

tem maior protagonismo na responsabilidade de condução dos trabalhos voltados 

para a manutenção da segurança e paz internacionais. Como afirma Eduardo Uziel, 

desde meados dos anos 1980 o CSNU voltou a ser respeitado nas Nações unidas 

como órgão precipuamente responsável pela manutenção da paz (UZIEL, 2010. p. 

113). 

 As operações de manutenção da paz são um dos elementos preferenciais do 

conselho neste sentido, pois tem ação direta nos conflitos. No entanto, tem a 

particularidade de necessitarem de significativas contribuições com tropa e recursos 

financeiros, o que envolve uma variedade de Estados-membros da ONU, 

significando, portanto, o envolvimento de vários interesses nacionais distintos. Assim 

sendo, o processo decisório neste campo se torna complexo e exige meticulosidade 

na busca do consenso. 

 Vale aqui relembrar, sumariamente, que o CSNU é composto por quinze 

Estados-membros, sendo cinco permanentes e dez não permanentes. São 

realizadas votações  acerca das decisões a serem tomadas pelo conselho, nas 
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quais são necessários nove votos para aprovação, com a ressalva que os cinco 

membros permanentes têm poder de veto. Uma vez aprovada as decisões, são 

emitidas resoluções, dentre as quais se incluem as que versam acerca da realização 

de operação de manutenção da paz em algum país, se iniciam os trâmites para que 

as atividades decorrentes sejam levadas à prática. 

 Convém ressaltar que cabe ao DPO a direção das operações de manutenção 

aprovadas pelo CSNU. O departamento, que é um órgão diretamente ligado ao 

Secretariado das NU, deve fazê-lo com base no estabelecido na resolução emitida 

pelo conselho, decorrente do processo decisório. Sobre essa questão, vejamos o 

que diz o diplomata Eduardo Uziel: 

O CSNU molda uma missão de paz - define o seu mandato e a tarefa que 

vai executar, estabelece com quantas tropas e policiais contará e quais 

serão os seus objetivos, estabelece também em que países atuará. Mas 

essas decisões atendem às configurações políticas e às caracteristicas do 

conselho descritas acima, aplicadas aos casos específicos das operações 

de manutenção da paz (UZIEL, 2010. p. 134) 

 Fica evidente, então, que o Secretariado têm influência sobre a criação e 

definição de mandatos das operações de manutenção da paz. Corroboram com 

essa constatação, as palavras de Eduardo Uziel: 

Nas operações de manutenção da paz, desde seu início, o Secretariado tem 

papel central tanto no planejamento em Nova York e assessoria ao CSNU, 

quanto na condução das atividades no terreno. Nesse sentido o 

Secretariado já foi chamado de 16o membro ou 6o membro permanente do 

CSNU, tamanha sua influência no processo decisório. (UZIEL, 2010. p. 134) 

 Em relação à base jurídica das operações de manutenção da paz, existe , na 

visão de alguns especialistas, uma necessidade de desenvolvimento. Isso porque 

esse tipo de operação não se enquadra explicitamente nem no capítulo VI (medidas 

que implicam consentimento) e nem no capítulo VII (medidas mandatórias) da Carta 

das Nações. Por esta razão, tratativas chegaram a ser realizadas no intuito de 

pacificar o tema. 

O Brasil propôs, por exemplo, na XIX Assembléia Geral a inclusão de um 

novo capítulo da Carta, nos seguintes termos: “... mediante a inclusão de 

um novo capítulo, que se chamaria ‘Operações de Manutenção da Paz’ e 

que encontraria seu lugar entre os atuais capítulos VI e VII. Haveria assim, 

numa gradação crescente, ‘Solução Pacífica de Controvérsias’, ‘Operação 

de Manutenção da Paz’ e ‘Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz 
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e Atos de Agressão’”. (FONTOURA, 2005. p. 71) 

 Contudo, a teoria dos poderes implícitos, reconhecida pela Corte Internacional 

de Justiça, versa que os direitos e deveres de uma entidade como a ONU devem 

depender de seus propósitos e funções, especificados ou implícitos em seus 

documentos constitutivos e desenvolvidos na prática (CAÇANDO TRINDADE, 1990). 

 Portanto, sendo justo o fim de uma operação de manutenção da paz, pelo fato 

de estar voltada para a busca da segurança e paz coletiva, além de obedecer os 

critérios de direito internacional, pode-se verificar que há legalidade e legitimidade 

no uso deste instrumento, ainda que careça de aperfeiçoamentos. 

  

5.2 UM BREVE HISTÓRICO ACERCA DE OPERAÇÕES DE PAZ QUE 

OCORRERAM AO LONGO DO SÉCULO XXI 

 

 Desde o início da década de 1990, o número e intensidade de conflitos 

armados envolvendo governos ao longo do mundo reduziu bastante. Uma corrente 

de pensamento entende que uma parte significante da motivação disso se deve às 

operações de manutenção da paz. Uma estimativa interessante neste sentido é a de 

que onde peacekeepers são desdobrados, a probabilidade de prolongamento do 

conflito reduz na ordem de 75 a 85 por cento, quando comparados aos casos onde 

não há peacekeepers (FORTNA, 2008. p. 171). Por esta razão, as Nações Unidas 

tem usado esta ferramenta, de forma estratégica, para a manutenção da segurança 

coletiva e da paz internacional. 

 Através de uma análise de dados, verifica-se que ONU  conduziu trinta e três 

operações de manutenção da paz que ocorreram em algum momento do século XXI. 

A maioria delas já se finalizaram, enquanto que treze permanecem sendo 

conduzidas. As operações em questão estão relacionadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Extrato da lista de operações de manutenção da paz (1948-2019) 

ACRÔNIMO NOME DA MISSÃO DATA DE INÍCIO DATA DE FIM 

UNTSO UN Truce Supervision 
Organization 

Maio de 1948 Até os dias atuais 

UNMOGIP UN Military Observer 
Group in India and 

Pakistan 

Janeiro de 1949 Até os dias atuais 

UNFICYP UN Peacekeeping Force 
in Cyprus 

Março de 1964 Até os dias atuais 
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ACRÔNIMO NOME DA MISSÃO DATA DE INÍCIO DATA DE FIM 

UNDOF UN Disengagement 
Observer Force 

Junho de 1974 Até os dias atuais 

UNIFIL UN Interim Force in 
Lebanon 

Março de 1978 Até os dias atuais 

UNIKOM UN Iraq-Kwait Observer 
Mission 

Abril de 1991 Outubro de 2003 

MINURSO UN Mission for the 
Referendum in Western 

Sahara 

Abril de 1991 Até os dias atuais 

UNOMIG UN Observer Mission in 
Georgia 

Agosto de 1993 Junho de 2009 

UNMIBH UN Mission in Bosnia 
and Herzegovina 

Dezembro de 1995 Dezembro de 2002 

UNMOP UN Mission of Observers 
in Prevlaka 

Fevereiro de 1996 Dezembro de 2002 

UNMIK UN Mission in Kosovo Agosto de 1999 Até os dias atuais 

UNAMSIL UN Mission in Sierra 
Leone 

Julho de 1998 Dezembro de 2005 

UNTAET UN Transitional 
Administration in East 

Timor 

Outubro de 1999 Maio de 2002 

MONUC UN Organization Mission 
in the Democratic 

Republic of the Congo 

Novembro de 1999 Junho de 2010 

UNMEE UN Missio in Ethipia and 
Eritrea 

Julho de 2000 Julho de 2008 

UNMISET UN Mission of Support 

in East Timor 

Maio de 2002 Maio de 2005 

MINUCI UN Mission in Côte 

d’Ivoire 

Maio de 2003 Abril de 2004 

UNOCI UN Operation in Côte 

d’Ivoire 

Abril de 2004 Maio de 2017 

UNMIL UN Mission in Liberia Setembro de 2003 Março de 2018 

UNAMID African Union-UN 

Hybrid Operation in 

Darfur 

Julho de 2007 

 

Até os dias atuais 

MINUSTAH UN Stabilization Mission 

in Haiti 

Junho de 2004 Outubro de 2017 

ONUB UN Operation in Burundi Junho de 2004 Dezembro de 2006 

UNMIS UN Mission in the Sudan Março de 2005 Julho de 2011 

UNMIT UN Integrated Mission in 

Timor-Leste 

Agosto de 2006 Dezembro de 2012 
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ACRÔNIMO NOME DA MISSÃO DATA DE INÍCIO DATA DE FIM 

MINURCAT UN Mission in the 

Central African Republic 

and Chad 

SSetembro de 2007 Dezembro de 2010 

MONUSCO
 

UN Organization 

Stabilization Mission in 

the Democratic Republic 

of the Congo 

Julho de 2010
 

Até os dias atuais 

UNISFA UN Organization Interim 

Security Force for Abyei 

Junho de 2011
 

Até os dias atuais 

UNMISS UN Mission in the 

Republic of South Sudan 

Julho de 2011 Até os dias atuais 

UNSMIS UN Supervision Mission 

in Syria 

Abril de 2012 Agosto de 2012 

MINUSMA
 

United Nations 

Multidimensional 

Integrated Stabilization 

Mission in Mali 

Abril de 2013 Até os dias atuais 

MINUSCA
 

UN Multidimensional 

Integrated Stabilization 

Mission in the Central 

African Republic 

Abril de 2014 Até os dias atuais 

MINUJUSTH UN Mission for Justice 

Support in Haiti 

Outubro de 2017 Outubro de 2019 

Fonte: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_ 3_1_0.pdf. 
Acesso em 01 de agosto de 2020 

 

 Constata-se, da análise do acima exposto, que as missões correntes são 

MINURSO, MINUSCA, MINUSMA, MONUSCO, UNAMID, UNDOF, UNFICYO, 

UNIFIL, UNISFA, UNMIK, UNMISS, UNMOGIP e UNTSO. As outras vinte operações 

foram sendo desimplementadas em virtude da evolução do cenário de instabilidade 

que ocorreu nos países nos quais as missões foram desenvolvidas, de forma que a 

segurança e paz naquela região foram consideradas como minimamente aceitáveis 

ao ponto de permitirem que cada uma dessas nações deixassem de sofrer a 

intervenção direta da Organização das Nações Unidas. Se faz necessário salientar 

que nos treze países onde ainda ocorrem operações, apesar de ainda não terem 

terminado, também ocorre uma evolução da situação geral desta nação em direção 

a paz e a segurança. 
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 Fica claro que pela importante redução do risco de prolongamento de conflitos 

armados, as operações de paz fornecem uma cooperação vital na redução da 

frequência e letalidade da guerra no mundo, demonstrando a grande importância 

política deste instrumento. Neste sentido, são relevantes as palavras de Bellamy e 

Williams:  

Quando bem-feitas, operações de paz podem proteger civis de danos, 

facilita a implementação de acordos de paz e melhora significativamente as 

chances de uma paz a longo termo. (BELLAMY. WILLIAMS., 2010. p. 03) 

 Diante do exposto, é razoável inferir que participar de uma operação de 

manutenção de paz da ONU, além de permitir prestar relevante contribuição para a 

paz mundial, pode significar  para um país,  uma interessante possibilidade de 

ganho de relevância política não somente junto à organização, mas também junto ao 

país onde se está realizando a atividade, pois significa uma contribuição direta e à 

olhos vistos para uma sociedade que precisa de apoio.   

  

5.3 PROCESSO DE CONTRIBUIÇÃO DE TROPA PARA AS OPERAÇÕES DE PAZ 

DA ONU 

 A contribuição com tropa para uma operação de paz pode ser uma relevante 

maneira de  ganhar alguma influência na ONU. A esse repseito, vejamos as palavras 

de Eduardo Uziel: 

Por fim, é importante que um país que não detém poder de veto no 

Conselho de Segurança possa influir de alguma forma com a 

implementação das decisões do órgão na realidade. No que concerne a 

operações de manutenção da paz, o envio de tropas é o fator mais 

relevante, mas a posição de grande doador ou prestador de cooperação 

pode também fortalecer sua posição negociadora (UZIEL, 2010. p. 

173). 

 Durante o processo de negociação para o estabelecimento de uma operação 

de manutenção da paz, um país recebe um convite informal da ONU para contribuir 

com tropas. A Nação convidada levará em conta questões domésticas para sua 

decisão de aceitar ou não o convite. Quando ocorre o aceite, iniciam-se os trâmites 

burocráticos e negociação acerca dos termos do acordo. 
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 O Memorandum of Understanding (MOU), ou "Memorando de Entendimento", 

quando traduzido para o português, é o documento que detalha as termos para a 

contribuição de tropa: 

O MOU é um acordo entre as Nações Unidas e um Estado-membro para 

estabelecer os termos e condições administrativas, logísticas e financeiras 

para gestão da contribuição de pessoal, equipamento e serviços fornecidos 

para o suporte de uma operação de paz e especificar os padrões das 

Nações Unidas de conduta para o possoal fornecido por um governo 

(UNITED NATIONS, 2020). 

 O documento supracitado é assinado por representantes do Departamento de 

Suporte Operacional da ONU e a Missão Permanente do país que contribui com a 

tropa e permanece vigente até o fim do mandato da operação de paz. Quando um 

país repatria tropas de uma missão ou as partes entram em um acordo mútuo, o 

MOU requer ajustes e negociação. 

  Nesse interim, deixa-se claro quais as reponsabilidades do contingente qo ser 

desdobrado em uma operação, quais sejam:  

- Chegar com equipamento servível que reflete os requerimentos do MOU. 

- Reportar e retificar deficiências através dos canais nacionais (às próprias 

custas) 

- Assistir ao staff da missão em conduzir inspeções e verificações de - 

levantamento e outros relatórios. 

- Prover pessoal, equipamento e serviços de auto-sustentação de acordo 

com suas responsabilidades nos termos do MOU. (UNITED NATIONS, 

2020). 

 Verifica-se que a questão orçamentária exerce influência no processo. 

Portanto, o país, ao tomar a decisão de contribuir com tropa em uma missão de paz, 

deve analisar a relação custo/benefício para este Estado, ou seja, verificar se o 

investimento feito no processo implicará em ganhos substanciais. Tais ganhos 

podem vir de diversas formas, como, por exemplo, através do adestramento das 

Forças Armadas ou, como dito anteriormente, no acréscimo de representatividade 

diante da ONU, bem como diante do concerto das nações. 

 Enfim, diante dessa breve abordagem, pode-se constatar que a contribuição de 

tropas para a operação de paz da ONU é uma questão de análise de cada nação 

sobre se o emprego de seus meios e capacidades  militares em uma atividade dessa 

natureza implica, ou não, em benefícios para o seu Estado e para asua sociedade. 
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6  O BRASIL NAS MISSÕES DE PAZ DA ONU 

 
 O Brasil tem buscado contribuir com o esforço de organismos internacionais 

para a manutenção da paz e segurança coletiva, em especial da ONU. Quer seja 

pelo envio de observadores militares, quer seja pelo envio de contingentes, o País 

tem buscado demonstrar esse compromisso com a comunidade internacional. 

 Atualmente, segundo informações do itamaraty disponíveis no site 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/47 

83-o-brasil-e-as-operacoes-de-paz, atualmente o Brasil participa com 258 militares 

em nove missões das Nações Unidas (dados de março de 2020). Esta informação, 

abordada pelo MRE, pode ser vista como uma demonstração de que os 

responsáveis pela Política Externa nacional vêem esta questão com uma devida 

importância dentro desta área de atuação. 

 Sendo assim, convém realizar uma breve abordagem sobre esta questão, para 

melhor embasar as ideias levantadas na presente pesquisa. 

 
 

6.1. UM PANORAMA GERAL DO BRASIL  NAS MISSÕES DE PAZ DA ONU 
 
 O histórico de participação brasileira em Operações de Paz é relativamente 

extenso. Desde o período da Liga das Nações, o Brasil oferece tem participado dos 

esforços internacionais de preservação e administração da paz. no âmbito das 

Nações Unidas, a primeira operação na qual o Brasil integrou com tropas foi a Força 

de Emergência das Nações Unidas (United Nations Emergency Force I – UNEF I), 

empregada no Sinai, em 1956, para garantir o cessar-fogo entre egípcios e 

israelenses. A participação brasileira consistiu no envio anual de um batalhão de 

infantaria de aproximadamente seiscentos homens ao longo de dez anos (AGUILAR, 

2005; FONTOURA, 1999). 

 Após isso, houve outros importantes exemplos desse tipo de ação por parte 

do Brasil. Ao verificar o site do Exército Brasileiro, pode-se encontrar uma relação 

dessas participações, dentre os quais, para fins de exemplificação, destacam-se: 

 - a participação na Opération des Natios Unies au Congo (1960-1964), na 

República Democrática do Congo; 

 -  a participação na United Nations Operations in Mozambique (1992 - 1994), 

inclusive com a participação do General Lélio Rodrigues da Silva como Force 
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Commander, em Moçambique;  

 - a United Nations Angola Verification Mission I, II  e III (1989 - 1997); na 

International Force for East Timor - INTERFET, no Timor-Leste;  

 - e na Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti - MINUSTAH 

(2004-2017), inclusive com a participação de Forces Commanders brasileiros, no 

Haiti (assunto a ser abordado com mais detalhes a posteriori).  

 Nos casos de Moçambique, Angola, Timor-Leste e, em especial, Haiti, o 

esforço brasileiro em enviar tropas adquiriu grande monta e revelou uma nova 

tendência de política externa onde, mediante a contribuição relevante com a ONU 

para o sistema de segurança coletiva (NASSER, 2012), buscou-se a obtenção de 

um protagonismo internacional. 

 Vejamos o que diz Filipe Nasser a esse respeito: 

Ainda que a dimensão da participação brasileira não tenha podido 

corresponder – por falta de recursos e mesmo de maior musculatura 

política para fazê-lo – ao papel de ação de um “global player” de maior 

envergadura nos planos militar e diplomático, não restam dúvidas de que a 

decisão de participar das OPs no país, o aceno de solidariedade e de 

atuação que o traduziu, prestaram uma relevante contribuição ao processo 

de construção do Estado timorense e, mais que isto, de formação de um 

modelo brasileiro de envolvimento em OPs da ONU. (NASSER, p. 215, 

2012). 

 Um outro aspecto a ser considerado é que, o Brasil, ao longo do de seus 

mandatos no CSNU, em especial de 2004 a 2005, o Brasil usou a discussão sobre 

implementação de Operações de Paz para influir diretamente no processo decisório 

do departamento. Em alguns casos, pode influir diretamente no mandato, como no 

caso da extensão da UNMISET (Timor-Leste) em 2004, e na MINUSTAH (Haiti) em 

2003. 

 Em relação a este aspecto, são bastante relevantes as palavras de Eduardo 

Uziel, as quais estão descritas a seguir: 

Existe margem de manobra para o Brasil aumentar sua capacidade de 

influenciar decisões do COnselho de Segurança, o que está relacionado à 

participação com tropas em missões de paz e à inserção em grupos de 

amigos e outros mecanismos decisórios sobre a estruturação de 

mandatos. (UZIEL, 2010. p. 191). 

 É razoável considerar que o aumento da influência do Brasil nas decisões do 

CSNU pode significar um demonstração de ação protagônica no cenário global. Em 
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especial ao longo do século XXI, onde estiveram na pauta de debates uma eventual 

necessidade de reforma da estrutura da ONU. Caso esta venha a ocorrer, seria um 

momento interessante para que o país com a amplitude do Brasil possa se inserir 

mais incisivamente no grupo de nações que tem maior peso sobre a condução da 

agenda global. 

 Diante do exposto, verifica-se que a participação do Brasil em Missões de Paz 

da ONU, pode ser vista e utilizada como ferramenta de política externa, 

principalmente a partir do início do século XXI. O caso da MINUSTAH (2004 - 2017), 

no Haiti, exemplifica muito bem esta questão. Nesse contexto, resta, dentre outras, 

uma importante questão: até que ponto o aumento do perfil multilateral da atuação 

brasileira ajudou a nação a se destacar no âmbito regional e, até mesmo, global? 

 

6.2 A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA MINUSTAH (ESTUDO DE CASO) 
  

 Em virtude da crise política que levou a queda do Ex-presidente Jean-

Bertrand Aristide, em 2004, o Brasil, nação estrategicamente importante da América 

Latina, foi convidado a liderar o componente militar da Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Se tratou de um grande esforço nacional 

com forte envolvimento das Forças Armadas. 

O Brasil não somente votou favoravelmente às resoluções do CSNU 

afetas à crise haitiana,
 
mas também empenhou esforços para mobilizar 

atenção diplomática em torno do tema enquanto esteve no órgão entre 

2004 e 2005. O mandato estabelecido pela Resolução n
o 

1.542 (2004) do 

CSNU previa apoio ao governo transitório: na estabilização das condições 

de segurança; no restabelecimento do estado de direito; na organização, 

na supervisão e no monitoramento das eleições presidenciais, 

parlamentares e municipais; na reestruturação da Polícia Nacional do 

Haiti; e no desarmamento, na desmobilização e na reintegração dos 

grupos armados. A MINUSTAH também estava autorizada a usar a força 

para proteger o pessoal das Nações Unidas no terreno e a entrar em ação 

se a vida de civis estivesse ameaçada. (NASSER, 2012, p. 221) 

 O governo brasileiro enviou seu primeiro contingente para o país caribenho, 

composto por mil e duzentos integrantes, para um período inicial de seis meses. O 

General Augusto Heleno Ribeiro Pereira passou a comandar todo o efetivo militar da 

missão, composto por doze países e seis mil e setecentos homens. Vale ressaltar 

que o comando militar brasileiro na missão se deu de forma integral e ininterrupta. 
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 O contingente brasileiro dividiu-se em três unidades militares: um Batalhão de 

Infantaria (BRABATT), um grupamento operativo de Fuzileiros Navais (BRAMAR) e 

uma companhia de engenharia militar (BRAENGCOY). Permaneceu no país por 

treze anos, nos quais trinta e sete mil e quinhentos soldados brasileiros, distribuídos 

por vinte e seis contingentes, tiveram a oportunidade de passar pela missão. 

 Segundo o Ministério das Relações Exteriores, desde a chegada da 

MINUSTAH ao Haiti até o seu término em outubro de 2017, o país realizou três 

eleições presidenciais democráticas e contou com o apoio da missão para superar a 

fase crítica de emergência humanitária depois do terremoto de 2010 e após o 

furacão Matthew de 2016.  

 No que tange a segurança, a missão obteve êxito em conter a ação de grupos 

criminosos que atuavam, principalmente, em bairros capital do país, Porto Príncipe, 

quais sejam Belair, Cité Soleil e Cité Militaire. 

 A Companhia de Engenharia, por sua vez, realizou grande cooperação técnica 

com a nação em crise. Empreendeu diversos Projetos de Impacto Rápido, dentre os 

quais se destacaram perfurações de poços artesianos, construção de pontes e 

açudes, contenção de encostas, construção e reparação de estradas, além de ter 

atuado em missões de defesa civil, sobretudo após o terremoto de 2010 e o furacão 

de 2016. 

 A favor da missão, pesam argumentos de diversas naturezas. No campo 

político, por exemplo, o envio de tropas para o HAITI poderia facilitar a obtenção de 

um assento permanente em um novo CS da ONU. Diz-se, ainda, que um país com a 

dimensão político-estratégica do Brasil não pode se manter omisso diante de 

tamanha tragédia que abate um vizinho regional (LESSA, p. 47, 2007).  

 No entanto, ainda segundo Lessa, 2007, verifica-se que: 

Por outro lado, dentre as críticas que serão apresentadas a seguir, 

daqueles que não apóiam a participação brasileira, é comum se ouvir que 

a missão é cara demais para o Brasil, que deveria se preocupar, 

prioritariamente, com seus próprios problemas sociais e com a violência 

urbana de suas grandes cidades; que não há qualquer interesse nacional 

em jogo neste distante país do Caribe (..) (LESSA, p. 47, 2007) 

 Fica evidenciado que por mais destacada e nobre que tenha sido a missão e 

sua intenção, surgem questionamentos em relação aos benefícios que isso pode 

gerar ao Brasil, interna e externamente. Ou seja, há uma série de fatores envolvidos 
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com as questões de política externa, em especial quando se trata do emprego de 

tropas em Operações de Paz da ONU. 

 Cada decisão nesse contexto é um verdadeiro movimento em um tabuleiro de 

xadrez. No caso específico da MINUSTAH, pode-se verificar: 

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 per l de atuação multilateral com a 

disposição da comunidade internacional em delegar ao Brasil a 

responsabilidade pela liderança do componente militar da operação. As 

motivações da diplomacia brasileira em aceitar a indicação para liderar a 

MINUSTAH, em 2004, parecem ter tido duas origens principais: i) de um 

lado, o desejo de aumentar a projeção do Brasil no mundo, elevar o per l de 

sua atuação multilateral e exercer maior in uência sobre regiões que 

reputem fazer parte de sua zona de in uência; e ii) de outro, a tentativa de 

prestar solidariedade ativa a um país com o qual se identi ca, e que 

atravessava crise política, institucional e humanitária. A resposta brasileira à 

fatalidade de proporções épicas parece validar a tese. (NASSER, p. 219, 

2012) 

 A despeito da questão acima mencionada, no campo da política externa, 

verifica-se que evidências levam a crer que a participação do Exército Brasileiro na 

MINUSTAH contribuiu para a obtenção de condições de segurança satisfatórias para 

o restabelecimento da normalidade institucional do Haiti. Os objetivos de permitir a 

retomada do processo democrático e de respeito à ordem jurídica e à soberania do 

Haiti foram conquistados e aperfeiçoados, com o apoio relevante do contingente 

brasileiro. A realização de eleições democráticas, com grande participação popular 

ratifica a efetividade e a eficácia das ações promovidas. 

 
6.3   A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM MISSÕES DE PAZ DA ONU COMO 

FERRAMENTA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA PARA PROJEÇÃO NO 

CENÁRIO INTERNACIONAL, NO SÉCULO XXI. 

 
 Política Externa Brasileira (PEB), em última instância, se trata do conjunto de 

medidas e ações estabelecidas pelo governo federal para garantir a consecução dos 

objetivos e interesses do país no âmbito internacional. Esse processo não pode 

deixar de considerar os diversos anseios sociais de sua população para que seja 

bem conduzido por quem de direito no cenário externo, ou seja, para uma boa  

gestão da política externa deve levar em conta tanto fatores domésticos quanto 
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internacionais. Cabe salientar que essas medidas podem se dar diferentes maneiras 

e em variados campos do poder, especial no político, no econômico e no militar. 

 Isto posto, e diante do que já foi apresentado ao longo deste trabalho, verifica-

se que a participação de militares brasileiros em operações de manutenção paz sob 

a égide da ONU é uma importante ferramenta de Política Externa, pois as Forças 

Armadas, ao representarem o Brasil no exterior, contribuem de forma importante 

para o ganho de representatividade nacional no concerto das nações. De forma 

geral, este tipo de atividade ocorre mediante o envio de contingentes militares ou 

observadores para acompanhar e auxiliar na redução de conflitos e na estabilização 

de um determinado país. 

 No entanto, à semelhança do que que já foi levantado pelo diplomata brasileiro 

Filipe Nasser, em 2012, uma questão pode surgir: o que leva um país em 

desenvolvimento, como o Brasil, que não quitou sua hipoteca social, a enviar 

soldados para um país distante, alheio a seus interesses mais imediatos (NASSER, 

2012)? 

 Eduardo Uziel sistematiza uma explicação: além do reembolso por parte da 

ONU (troop cost), o reaparelhamento das Forças Armadas ou a reconfiguração do 

papel institucional dos militares servem como estímulos para que certos países em 

desen- volvimento comprometam tropas em situações de con ito armado (UZIEL, 

2006). 

 Nesse contexto, Filipe Nasser faz a seguinte abordagem: 

O Planalto e o Itamaraty, pelo menos nas últimas décadas, parecem 

enxergar o país como candidato a potência global, embora destituído dos 

meios e recursos para fazer valer suas vontades na arena internacional que 

não por meio da diplo- macia e dos canais institucionais. A organização de 

um modelo de engajamento em Operações de Paz parece refletir o 

entendimento sobre as possibilidades e as limitações dos meios 

disponíveis. (NASSER, p. 223, 2012) 

 No caso do Brasil, a decisão política de tomar parte em OP possui, 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 – re ete uma característica nada 

incomum à tradição de política externa brasileira (LAFER, 2001).  

 Ao longo do século XXI, verificam-se alguns exemplos do Brasil empregando 

o multilateralismo como modo de projeção no cenário externo e de avanço dos 
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interesses nacionais. Neste sentido, para esta potência regional, em certos 

momentos ao longo do período considerado, a participação em Missões de Paz da 

ONU passou a ser encarada como um importante instrumento de política externa, 

pois fortaleceu, diante dos olhos do mundo, a visão desta nação como um ente 

capaz de prestar solidariedade a um país estrangeiro pobre, ao mesmo tempo que 

contribui, de forma ativa, para a manutenção da estabilidade da ordem internacional. 

 O cenário acima exposto, pode ser ilustrado pelas palavras do Ex-Chanceler 

Celso Amorim, quando aborda o conceito da "não indiferença", durante um discurso 

na Conferência Anual dos Embaixadores Franceses: 

(...) o princípio da não intervenção nos assuntos externos dos outros 

Estados sempre orientou a política exterior do Brasil. Mas este princípio 

deve ser matizado pela “não indiferença”; isto é, a disposição de colaborar, 

por meio de canais legítimos, com outros países que se encontram em 

situações particularmente difíceis. A presença brasileira na operação de 

paz da ONU no Haiti é um exemplo. (AMORIM, 2009). 

  Além do acima exposto, Amorim reforçou o argumento de que havia uma 

oportunidade diante do Brasil de posicionar-se na solução de um problema com 

ramificações internacionais e preencher um vácuo político: 

O Brasil vinha tendo uma projeção internacional grande, e aquela era uma 

oportu- nidade. Nós percebemos, creio eu, desde o início, que havia uma 

chance para uma ação de natureza diferente. Até então, na prática, as 

ações no Haiti haviam sido quase sempre comandadas por uma grande 

potência, normalmente os Estados Unidos. A França, evidentemente, 

esteve muito envolvida, embora de forma mais remota; o Canadá, até certo 

ponto também. Mas nunca um país da América Latina ou, mais especi 

camente, um país da América do Sul havia estado à frente. A própria di 

culdade que os Estados Unidos tinham, naquele momento, de se envolver 

militarmente na situação criava também oportunidade para que o Brasil e 

outros países da América do Sul participassem da força de paz. (AMORIM, 

2011). 

 A despeito do discurso diplomático brasileiro se manter focado na questão da 

solidariedade, a decisão de aceitar liderar o componente militar da MINUSTAH foi, 

por alguns, associada à campanha brasileira por um assento permanente no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesse ensejo, verifica-se o seguinte: 

A maior parte dos especialistas em política externa brasileira, e não 

somente eles, apontam a campanha brasileira a um assento permanente no 

Conselho de Segurança da ONU como a principal razão para o atual 
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governo ter aceitado participar de uma missão robusta no Haiti. (SANTOS E 

RUSSO, p. 340, 2007) 

 O caráter social e multidimensional da participação do Brasil na MINUSTAH 

responde à disposição de prestar solidariedade a um país necessitado. Também 

atende às necessidades objetivas desta complexa missão, cujo sucesso ou fracasso 

afeta não somente o contexto haitiano, mas também a imagem projetada pelo Brasil 

na qualidade de país comprometido com o processo de manutenção da paz e de 

reconstrução no Haiti. (NASSER, p. 233, 2012) 

 Ante o exposto, fica evidente que os conceitos de solidariedade e projeção do 

poder podem ser acomodados em uma mesma decisão de política externa. Ou seja, 

a noção de solidariedade pode ser encaixada ao interesse nacional durante a 

execução de suas ações, inclusive no que tange a inserção do Brasil no cenário 

internacional, num processo onde pragmatismo e humanismo são questões 

complementares. 

 Portanto, o envolvimento nas Operações ds Paz da ONU, com destaque para 

a liderança da MINUSTAH, durante o século XXI, além de cooperar sobremaneira 

para o alinhamento entre PND e a PEB, é uma ilustração da ascensão do Brasil nas 

fileiras internacionais, pois o País pôde alcançar uma maior representatividade no 

concerto das nações, em especial no âmbito latino-americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 

7  CONCLUSAO 

 

 Desde o início, mediante uma abordagem qualitativa, descritiva, explicativa e 

bibliográfica, este trabalho se propôs, através da realização de uma análise mais 

detalhada da situação da Operação de Paz no Haiti, a verificar a efetividade de do 

emprego de tropas brasileiras em mussões de paz sob a égide da ONU para que o 

Brasil obtivesse vantagens no campo da Política Externa Brasileira (PEB) e da 

Política Nacional de Defesa (PND). Para tal, foi abordado com um pouco mais de 

profundidade, o caso sobre a participação de militares brasileiros na MINUSTAH, no 

intuito de melhor ilustrar e elucidar a questão. 

 A PEB, ao longo do século XXI, tem tido como seu principal condutor o 

Presidente da República, assessorado pelo seu Ministro das Relações Exteriores. A 

atuação sinérgica desses atores é essencial para que o Estado Brasileiro possa tirar 

o melhor proveito de suas relações internacionais em prol de obtenção de benefícios 

para a sociedade e, além disso, para elevar o Brasil a um status protagônico no 

cenário internacional de forma a torná-lo plenamente capaz de fazer valer seus 

interesses diante dos demais atores globais. 

 No período de compreendido entre 2001 e 2020, a Política Externa foi 

encarada pelos Chefes de Estado brasileiros como uma ferramenta essencial para 

que a Nação elevasse seu nome no cenário global e obtivesse ganhos significativos 

nas diversas expressões do poder, interna e externamente, de maneira a gerar 

benefícios para a sociedade e promoção do desenvolvimento nacional a curto, 

médio e longo prazo.  

 Ademais, dentre o que versa a PND, podem ser verificadas algumas 

passagens que possuem grande alinhamento e complementaridade com a PEB, em 

especial no tocante aos anseios da elevação do nome do Brasil no concerto das 

nações. Sendo assim, constata-se que o Setor de Defesa Nacional tem bastante a 

contribuir com o Setor das Relações Exteriores brasileira e vice-versa. Nesse 

sentido, o emprego de tropas brasileiras em Operações de Paz da Organização das 

Nações Unidas  (ONU) pode ser um bom exemplo dessa relação. 

 A ONU, na qualidade de um dos Organismos Internacionais mais relevantes 

do mundo, é caracterizada por possuir um por um processo histórico que contém 

relevantes transformações em seu mecanismo de segurança coletiva. Seu grande 

desafio é conjugar os interesses de diversas nações, na busca de conduzi-las à 
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máxima cooperação internacional e a consequente diminuição de crises 

internacionais. 

 Para este fim, a estrutura da ONU está estabelecida legalmente conforme 

dispositivos contidos na Carta das Nações. A atuação harmônica de seus órgãos de 

primeiro escalão, em especial o Secretariado e o Conselho de Segurança, são 

essenciais para organizar e reunir esforços de seus Estados-Membros para que a 

organização alcance seus objetivos maiores, dentre os quais se destaca a 

manutenção da paz e a segurança internacional. Por décadas a ONU vem levando a 

cabo esse tipo de atividade e, coincidência ou não, grande parte de seus Estados-

Membros mais ativos tem considerável projeção internacional, em especial os 

membros permanentes da CSNU. Em relação a esta questão, as operações de 

manutenção da paz têm tido relevante papel ao longo do século XXI. 

 O Conselho de Segurança da ONU e o Departamento de Operações de Paz 

(DPO) da ONU são peças fundamentais dentro da estrutura da ONU em relação à 

questões que envolvem o tema Operações de Paz. Portanto, uma participação de 

destaque junto à esses organismos pode significar, para um país, uma chance de se 

inserir, de maneira importante, em um processo decisório que envolve uma 

pluralidade de países, ou seja, representa uma inserção mais protagônica no cenário 

internacional. 

 Uma importante ferramenta empregada no processo de busca de segurança 

e paz coletiva, em especial na ocorrência de uma crise internacional, é uma 

operação de manutenção da paz. Se trata de um instrumento legal e legítimo com 

grande visibilidade internacional, pois é uma atividade conduzida pela ONU que 

possui a participação direta de tropas de diversos países. Essas condições fazem 

com que, para uma nação, acabe sendo importante participar, ou mesmo liderar 

esse tipo de missão, pois pode significar ganho de dividendos políticos no que tange 

às Relações Exteriores, tanto mediante o reconhecimento internacional da qualidade 

do valor de uma determinada Força Armada, quanto pela visibilidade da capacidade 

da estrutura de um Estado em projetar poder, diante dos olhos da ONU e de seus 

Estados-Membros. 

 Contudo, resta óbvio que a contribuição com tropas para uma operação de 

paz da ONU é uma questão de análise de cada nação. Cabe a cada uma delas 

verificar se o emprego de seus meios e capacidades militares em uma atividade 

dessa natureza implica, ou não, em benefícios para o seu Estado e para a sua 
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sociedade. 

 Isto posto, é razoavel considerar que a participação do Brasil em Missões de 

Paz da ONU, pode ser vista não só como um instrumento da Política Nacional de 

Defesa, mas também como uma ferramenta de Política Externa. Tal medida foi 

amplamente usada ao longo do início do século XXI e o caso da MINUSTAH (2004 - 

2017), no Haiti, exemplifica muito bem esta questão. Significou um importante 

aumento do perfil multilateral da atuação brasileira no cenário internacional que 

contribuiu positivamente para que a nação viesse a se destacar no âmbito regional 

e, até mesmo, global. Isso pode ser verificado, por exemplo, na participação ativa no 

processo decisório do Conselho de Segurança das Nações Unidas no tocante a 

condução da MINUSTAH, na constante ocupação do cargo do Force Commander da 

da por generais brasileiros, bem como no amplo fornecimento de tropas para a 

missão supracitada (mais de 30 mil militares distribuídos em 26 contingentes ao 

longo de cerca de 17 anos). 

 Evidências levam a crer que a participação do Exército Brasileiro na 

MINUSTAH contribuiu para a obtenção de condições de segurança satisfatórias para 

o restabelecimento da normalidade institucional do Haiti. Os objetivos de permitir a 

retomada do processo democrático e de respeito à ordem jurídica e à soberania do 

Haiti foram conquistados e aperfeiçoados, com o apoio relevante do contingente 

brasileiro, como, por exemplo, no caso da realização de eleições democráticas, com 

grande participação popular. Tal situação contribuiu para que o Brasil demonstrasse 

sua capacidade de projeção de poder, bem como a de prestar ajuda humanitária em 

âmbito internacional.  

 Diante de todo o exposto, pode-se concluir que o envolvimento nas 

Operações ds Paz da ONU, com destaque para a MINUSTAH, ao longo do século 

XXI, contribuiu positivamente não só para o alinhamento entre PND e a PEB, mas 

também para a ascensão do Brasil nas fileiras internacionais, pois o País pôde 

alcançar uma maior representatividade diante do concerto das nações, em especial 

no âmbito latino-americano, bem como diante da ONU, organismo internacional de 

extrema relevância na atualidade do cenário global. Enfim, impactou de maneira 

satisfatória para a projeção do Brasil no cenário internacional. 
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