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RESUMO 
 

A dissolução da União Soviética, no ano de 1991, e o consequente fim da Guerra 

Fria foram eventos que coincidiram com a eclosão de guerras civis em vários países 

do mundo. Esses conflitos, motivados por questões econômicas e ideológicas, têm 

ocorrido, sobretudo, em países pobres e têm sido marcados por graves violações 

aos princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados. Tal situação tem 

suscitado uma nova participação da Organização das Nações Unidas, de forma a 

proteger as populações locais e a garantir o processo de estabilidade política. 

Assim, nas atuais operações de manutenção de paz, denominadas 

multidimensionais, a proteção de civis constitui-se aspecto central, colaborando para 

a manutenção da legitimidade e da credibilidade da ação internacional. As novas 

tarefas impostas a essas missões determinaram a crescente necessidade do uso da 

força para o cumprimento dos mandatos do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. Dessa forma, as forças de paz têm sido autorizadas a usar todos os meios 

necessários para a consecução de seus objetivos. Contudo, a sua atuação tem 

ensejado severas críticas da comunidade internacional, uma vez que o uso da força 

pode gerar consequências imprevistas e indesejáveis para toda a operação. Esses 

questionamentos suscitam, portanto, a investigação de como o uso da força nas 

operações de manutenção de paz multidimensionais da ONU contribui para a efetiva 

proteção dos civis. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental 

baseada em documentos do Ministério da Defesa, manuais de campanha do 

Exército Brasileiro e do Exército dos Estados Unidos da América. Além de manuais 

operacionais da Organização das Nações Unidas, Resoluções do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, artigos acadêmicos e livros que tratam sobre o 

tema. Foi realizado, ainda, um estudo de campo, que consistiu na realização de 

entrevistas e questionários com uma amostra de oficiais militares participantes de 

missões de paz. Os resultados indicam que o uso da força, a despeito de sua 

limitação para a recuperação do pleno funcionamento do Estado anfitrião, tem 

desempenhado um papel extremamente relevante para a proteção de civis, 

colaborando para o estabelecimento e manutenção de um ambiente seguro e 

estável. 

 

Palavras-chaves: operações de paz, uso da força, proteção de civis. 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissolution of The Soviet Union in 1991 and the consequent end of Cold War 

were events that coincided with the outbreak of civil wars in several countries in the 

world. These conflicts, motivated by economical and ideological affairs, have been 

occurring specially in poor countries and have been marked by serious violations of 

Armed Conflict International Law principles. Such situations have led to a new 

participation of the United Nations, in order to protect local populations and ensure 

political stability process. Thus, in actual peacekeeping operations, also known as 

multidimensional operations, the protection of civilians is a central feature and it 

collaborates with the legitimacy and credibility of the international action. The range 

of the new peacekeeping operations tasks was responsible for the increasing need of 

the use of force in the accomplishment of the Security Council’s mandates. 

Therefore, peace forces have been authorized to take all necessary means in 

achievement of their objectives. Their actions have brought, however, severe 

criticism from the international community, since the use of the force may bring 

unexpected and undesirable consequences to the whole operation. Therefore, these 

questions raise the investigation about how the use of the force in UN 

multidimensional peacekeeping operations contributes for the protection of civilians’ 

effectiveness. Thereby was developed a bibliographical and documental research 

based on documents from the Ministry of Defense, field manuals from the Brazilian 

and the USA Army, field handbooks from the United Nations, resolutions from the 

United Nations Security Council and academic articles and books about this theme. 

A field research was also carried out, which consisted of interviews and surveys with 

a group of military officers who have participated in peace missions. The results 

indicate that the use of the force, in spite of its limitations for Host State full recovery, 

has played an extremely important role in the protection of civilians, cooperating with 

the establishment and maintenance of a secure and stable environment. 

 

 

Keywords: peacekeeping operations, use of the force, protection of civilians. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado conduzido em toda a 

história da humanidade. “Caracterizou-se pela ampla participação dos mais diversos 

países do mundo, sendo travada, efetivamente, em todos os continentes do planeta" 

(SARAIVA, 2008, p. 169). O saldo de mais de 50 (cinquenta) milhões de mortos, 

entre combatentes e populações civis, além dos horrores perpetrados contra grupos 

étnicos e religiosos, exigiu dos países vencedores, conforme afirma Seitenfus (2003) 

um esforço para a reorganização das relações internacionais, que deveriam, então, 

refletir a busca pela paz e segurança internacional.  

 Nesse sentido, a Carta das Nações Unidas, assinada no dia 26 de junho de 

1945, caracteriza-se como marco normativo fundador da Organização das Nações 

Unidas (ONU). “Reunidos na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da 

América (EUA), seus 51 (cinquenta e um) países membros fundadores, entre eles o 

Brasil, afirmavam o anseio em criar uma nova organização internacional, de 

característica universal e capaz de instrumentalizar as relações entre Estados no 

contexto do Pós-Guerra” (SEITENFUS, 2003, p. 111). O Preâmbulo desta Carta é 

claro em relação a este propósito: 

 

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 
vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa 
vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos 
direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor do ser humano, na 
igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações 
grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o 
respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito 
internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 
melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. [...] resolvemos 
conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos (UNITED 
NATIONS, 1945, p. 3-4).  

 

O artigo 1º desta norma determina os propósitos e, portanto, os objetivos 

centrais das Nações Unidas: 

 
Os propósitos das Nações Unidas são: 
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar: 
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os 
atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios 
pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito 
internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que 
possam levar a uma perturbação da paz. [...] (Ibid., 1945, p. 5). 
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Depreende-se da leitura do artigo e da análise do contexto da época, que a 

segurança naquele momento se apresentou como o primeiro e principal objetivo da 

nova organização. O capítulo VII da Carta tratava especificamente, em treze artigos, 

sobre as ações a serem tomadas pela ONU nos casos em que se caracterizassem 

ameaças à paz, à sua ruptura e atos de agressão. Segundo Seitenfus (2003, p. 

115): 

 
[...] A ideia essencial consiste na possibilidade de existirem ações 
preventivas por parte das Nações Unidas. Por conseguinte, a ONU não 
pretende agir somente de forma a restaurar a paz, mas igualmente tomar 
iniciativas que impeçam a sua ruptura. Nestas condições, o inimigo a 
combater não será apenas a guerra, mas a ameaça de guerra. [...] 
 
 

As operações de manutenção de paz constituem-se, assim, em uma das 

ferramentas mais utilizadas pela ONU para atingir seus objetivos. “Sua história 

remete ao envio de observadores militares para o Oriente Médio, a fim de 

acompanhar a aplicação do Armistício que pôs fim às hostilidades decorrentes da 

criação do Estado de Israel, em 1948” (UNITED NATIONS apud FAGANELLO, 2013, 

p. 59).  

Fontoura (2005, p. 34) afirma que a manutenção da paz pode ser definida 

como instrumento que: 

 
[...] trata das atividades levadas a cabo no terreno com o consentimento das 
partes em conflito, por militares, policiais e civis, para implementar ou 
monitorar a execução de arranjos relativos ao controle de conflitos (cessar-
fogos, separação de forças etc.) e sua solução (acordos de paz 
abrangentes ou parciais), em complemento aos esforços políticos realizados 
para encontrar uma solução pacífica e duradoura para o conflito. 
 
 

Durante o período conhecido como Guerra Fria1 as operações de manutenção 

de paz se limitavam à manutenção e à supervisão do cessar-fogo, de forma a 

proporcionar condições para que a esfera política, por intermédio de instrumentos 

pacíficos, pudesse pôr fim ao conflito (UNITED NATIONS, 2008, p. 20, tradução 

nossa). Com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

                                                                 
1 A história do período compreendido entre o lançamento das bombas atômicas até o fim da União 
Soviética foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou: o 
constante confronto das duas superpotências que emergiam da Segunda Guerra Mundial, na 
chamada “Guerra Fria”. A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia 
perigo iminente de guerra mundial. Apesar da retórica apocalíptica, os governos das duas potências 
aceitaram a distribuição global de forças no final da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um 
equilíbrio de poder desigual, mas não contestado em sua essência (HOBSBAWN, 1995, p. 223 – 
224). 
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em 1991, e o fim da bipolaridade mundial, a estratégia da ONU para a promoção da 

paz mudou drasticamente. A emergência de conflitos internos em países pobres, 

motivados por questões econômicas ou ideológicas, ensejou uma participação 

diferenciada das Nações Unidas, de forma a proteger as populações locais e a 

garantir o processo de estabilidade política (UNITED NATIONS, 2008, p. 20-21, 

tradução nossa). Nesse contexto, as hodiernas operações de manutenção de paz, 

conhecidas como multidimensionais, passaram a incorporar diferentes elementos, 

diversos dos propriamente militares, caracterizando modelos complexos de atuação 

de atores governamentais e não governamentais. 

Nessa esteira, a proteção de civis (PoC) constitui-se como aspecto central 

dessas operações e corrobora para a legitimidade e credibilidade de todo o sistema 

das Nações Unidas. A inabilidade das missões de manutenção de paz no passado, 

ao não evitar a ocorrência de violência contra civis, causou sérios danos à posição 

da ONU e ameaçou o crédito da prática da manutenção da paz como um todo 

(HOLT; TAYLOR; KELLY, p. 4, tradução nossa). As atrocidades cometidas contra as 

populações civis durante os conflitos em Ruanda2 e nos Bálcãs3, durante a década 

de 1990, exigiram uma nova postura do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), de forma a conferir mandatos mais robustos para as operações de 

manutenção de paz. 

Assim, em 1999, a Missão de Assistência das Nações Unidas em Serra Leoa 

(UNAMSIL) recebeu, por intermédio da Resolução nº 1270 do CSNU, a previsão 

expressa para proteger civis sob iminente ameaça de agressão física, devendo 

empregar, para este fim, todas as ações que se fizessem necessárias (Id., 1999c, p. 

3, tradução nossa). O Secretário-Geral das Nações Unidas Kofi Annan, tendo 

                                                                 
2 Em 1994, ocorreu um genocídio em Ruanda, durante o qual, num período de três meses, mais de 
um milhão de pessoas indefesas foram mortas. A maioria das vítimas era Tutsi, mas havia também 
dezenas de milhares de Hutu, os quais eram opositores do regime ou simplesmente estavam no local 
errado e na hora errada. Esse genocídio foi sucedido por uma guerra civil de quatro anos, durante a 
qual foram mortos milhares de cidadãos, e outras centenas de milhares, em sua maioria Hutu, 
tornaram-se refugiados (UVIN, 2001, p. 75, tradução nossa). 
3 No único episódio qualificado como crime de genocídio pelo Tribunal da Haia, cerca de 8.000 
bósnios, homens e meninos, foram mortos a sangue-frio, grande parte com tiro à queima-roupa na 
nuca. O extermínio durou dois dias em Srebrenica e teve continuidade na perseguição dos milhares 
de fugitivos, inclusive mulheres e crianças, que tentavam escapar pelos bosques. A ofensiva foi 
comandada pelo General Ratko Mladic, hoje detido em Haia e em julgamento pelo Tribunal para a 
Antiga Iugoslávia. A força de proteção das Nações Unidas em Srebrenica era composta por soldados 
dos Países Baixos, cujo comandante confraternizava com Mladic. Fazia brindes inocentes, 
documentados pelas câmeras, enquanto as execuções e enterros em fossas coletivas ocorriam 
(ALVES, 2013, p. 120).  
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absorvido as lições de Ruanda, concedeu parecer favorável ao mandato e sugeriu 

que regras de engajamento robustas poderiam ser necessárias (FINDLAY, 2002, p. 

297, tradução nossa). 

No que se refere ao uso da força nas operações de paz, “a definição corrente 

era que a força não deveria ser usada, exceto em autodefesa” (BRAGA, 2012, p. 

56). Entretanto, durante a década de 2000, à medida que os desafios ao trabalho 

das missões de paz foram aumentando, as tropas também passaram a contar com a 

capacidade de usar a força em níveis cada vez maiores, sendo dotadas de 

armamentos cada vez mais poderosos. Mostrava-se, assim, a clara disposição da 

ONU e, especialmente, de seu CSNU, com o aval de seus Estados membros 

permanentes, de incrementar ações ofensivas nas operações de manutenção de 

paz, principalmente em prol da proteção de civis (Ibid., p. 56).  

Nesse sentido, segundo Kelly (2013, p. 58): 

 
O uso da força militar sempre envolve a aceitação do risco e da incerteza no 
curto prazo a fim de melhorar as condições no longo prazo. É uma aposta – 
uma aposta planejada de maneira cuidadosa – e, ainda assim, uma aposta, 
porque os resultados nunca são garantidos. [...] Na verdade, as operações 
militares que são, de maneira comprovada, as mais eficazes em melhorar 
as condições de segurança para os civis, estão normalmente entre as mais 
agressivas. 
 

Um nível maior de força envolvido em uma missão, ainda que na defesa de 

seu mandato e de civis, tende a gerar uma percepção de menor imparcialidade e 

tende a reduzir o grau de consentimento do país anfitrião. Ademais, com essa nova 

concepção, “as ações das forças de paz passaram a interferir de forma mais 

frequente e decisiva no apoio humanitário, causando repercussões, obviamente, na 

própria proteção de civis” (BRAGA, 2012, p. 61). Findlay (2002), nesse aspecto, 

afirma que o uso da força pelos componentes militares, longe de ser uma 

unanimidade, constitui-se como aspecto central e fonte de duradoura controvérsia 

nas operações de manutenção de paz. A despeito das implicações em diversos 

campos, o uso da força na proteção de civis encontra ampla aceitação no seio da 

ONU e de seus países membros, como enfatiza Braga (2012, p. 63). O desafio que 

se coloca, pois, é determinar até que ponto o uso da força contribui, efetivamente, 

para a proteção dos civis ameaçados nas diversas nações em conflito ao redor do 

mundo. 
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1.1 PROBLEMA 

 

A utilização do método científico no desenvolvimento desta pesquisa exigiu a 

formulação clara e objetiva do problema, de forma a encontrar soluções consistentes 

para o mesmo. Desse modo, serão apresentados os antecedentes e a definição do 

problema em questão. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

O final da Guerra Fria, em 1991, coincidiu com o sensível declínio na 

incidência de conflitos entre Estados ao redor do mundo. Entretanto, as guerras civis 

internas passaram a constituir a maioria dos conflitos atuais (UNITED NATIONS, 

2008, p. 21, tradução nossa). Essas contendas têm sido marcadas, sobretudo, pelo 

desrespeito aos princípios do Direito Internacional Humanitário (DIH), também 

conhecido como Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), com graves 

consequências para a população civil. 

Assim, as recentes operações de manutenção de paz fazem parte de um 

esforço internacional para ajudar países que emergem de um conflito a fazer a 

transição para uma paz sustentável. Nessa perspectiva, as tarefas anteriormente 

atribuídas às missões de paz, notadamente relacionadas à observação e à 

supervisão do cessar fogo entre Estados contendores, mostraram-se insuficientes 

face às novas demandas do cenário internacional (Ibid., p. 22, tradução nossa). 

Paradoxalmente, “as atribuições mais complexas e ambiciosas a serem 

cumpridas pelas forças de paz não foram acompanhadas de meios, recursos e 

mandatos adequados” (BRAGA, 2012, p. 54). Assim, em algumas situações, a tropa 

viu-se incapaz ou impotente, fracassando em evitar verdadeiras tragédias 

humanitárias, como as em Ruanda e nos Bálcãs, durante a década de 1990. 

Como resposta a esses fracassos, “a ONU realizou um grande painel de 

debates sobre a prática da manutenção da paz, cujo resultado foi consubstanciado 

pelo Relatório Brahimi, publicado no ano 2000” (NUNES, 2014, p. 5). Na prática, o 

documento significou uma reinterpretação dos princípios das operações de paz, 

enfatizando a necessidade de uma ampla reformulação na estrutura do 

Departamento de Operações de Manutenção de Paz (Department of Peacekeeping 
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Operations - DPKO) (NUNES, 2014, p.5). Nesse contexto de mudanças surgiu uma 

nova geração de missões, complexas, multidimensionais e integradas (BRAGA, 

2012, p. 55).  

De acordo com o United Nations (2008, p. 23), as funções essenciais das 

operações multidimensionais fundamentam-se nos seguintes objetivos gerais: criar 

um ambiente seguro e estável para que o Estado promova a segurança, com total 

respeito ao rule of law e aos direitos humanos; facilitar o processo político, 

promovendo o diálogo e a reconciliação, apoiando o estabelecimento legítimo e 

efetivo das instituições do governo; e fornecer a estrutura necessária para garantir 

que as Nações Unidas e os demais atores internacionais executem suas atividades 

de forma coerente e coordenada. Considerando esse novo panorama, pode-se 

observar a crescente preocupação com a proteção de civis no planejamento e 

condução das operações de paz, como destacou Braga (2012, p. 60). A proteção de 

civis tem base legal universalmente reconhecida no DIH, particularmente no 

princípio básico da distinção e pode ser definida como: 

 
 [...] todas as atividades que visam garantir o respeito aos direitos básicos 
do indivíduo, como definido pelos instrumentos legais internacionais, em 
particular pelo Direito Internacional Humanitário, pelo direito dos refugiados 
e pela legislação que rege os Direitos Humanos (CICV, 2004).  
 

A maioria das presentes operações multidimensionais recebe o mandato do 

CSNU para proteger civis sob iminente ameaça de violência física (UNITED 

NATIONS, 2008, p. 24, tradução nossa). Essa concepção foi inicialmente 

incorporada à linguagem do CSNU na Resolução nº 1270, de 22 de outubro de 

1999, documento que criou a UNAMSIL. Além disso, sob a autorização do Capítulo 

VII da Carta das Nações Unidas, essa missão recebeu a autoridade para empregar 

todos os meios necessários na realização desse objetivo (Id., 1999c, p. 3, tradução 

nossa). Admitia-se, portanto, o uso da força para proteger civis, em clara resposta 

aos horrores presenciados durante a guerra civil naquele país africano. 

A despeito da reconhecida importância para as operações de manutenção de 

paz, a proteção de civis permanece como objeto constante de discussão política. Os 

debates abordam, sobretudo, a forma como a força deve ser usada pelas tropas da 

ONU, de forma a possibilitar um processo de estabilidade e reconciliação e não 

trazer-lhe prejuízos, como a perda do consentimento pelo Estado anfitrião. 
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Visando a suprir a lacuna doutrinária relativa ao tema, o DPKO e o Escritório 

das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) realizaram, em 2009, um 

estudo independente que analisou diferentes missões de paz e concluiu que era 

necessária a determinação do conceito operacional de PoC. Esse estudo conjunto 

propiciou a fundamentação para a elaboração do Conceito Operacional do DPKO 

para a Proteção de Civis, que tem servido de parâmetro para o planejamento, 

treinamento e execução das ações de PoC por parte dos países contribuidores com 

tropa (Troop Contributing Country - TCC), dentre eles o Brasil (NUNES, 2014, p. 6). 

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa4 (BRASIL, 2008a, p. 5), “o Brasil 

desfruta, a partir de sua estabilidade política e econômica, uma posição de destaque 

no cenário internacional, o que exige uma nova postura no campo da Defesa”. No 

que concerne às operações de paz, esse documento ressalta como medida de 

implementação: 

 
Promover o incremento do adestramento e da participação das Forças 
Armadas em operações de paz, integrando Força de Paz da ONU ou de 
organismos multilaterais da região. 
 

1. O Brasil deverá ampliar a participação em operações de paz, sob a 
égide da ONU ou de organismos multilaterais da região, de acordo com os 
interesses nacionais expressos em compromissos internacionais [...] (Ibid., 
p. 62). 

 

Atendendo à diretriz da Estratégia Nacional de Defesa e reconhecendo que 

as atuais missões de paz, de caráter multidimensional, requerem conhecimento 

profissional específico, foi criado, por meio da Portaria nº 952/MD, de 15 de junho de 

2010, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB). O objetivo era 

treinar os contingentes militares antes do envio para o exterior (BRASIL, 2013, p. 

33). 

Concernentes à Doutrina Militar Terrestre Brasileira5, alguns produtos 

doutrinários6 relacionados ao uso da força destinado à PoC foram produzidos, 

                                                                 
4 Plano focado em ações estratégicas de médio e longo prazo, com o objetivo de modernizar a 
estrutura nacional de defesa, atuando em três eixos estruturantes: reorganização das Forças 
Armadas, reestruturação da indústria brasileira de material de defesa e política de composição dos 
efetivos das Forças Armadas (BRASIL, 2008a, p. 5). 
5 Doutrina Militar é o conjunto harmônico de ideias e entendimentos que define, ordena, distingue e 
qualifica as atividades de organização, preparo e emprego das Forças Armadas (BRASIL, 2012, p. 3).  
6 Conhecimentos estruturados e formalizados durante o Ciclo de Produção Doutrinária, 
consubstanciados em Manuais, Notas de Coordenação Doutrinária, Cadernos de Instrução, Quadros 
de Organização, Condicionantes Doutrinárias e Operacionais e Requisitos Operacionais Básicos 
(BRASIL, 2012, p. 4). 
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sobretudo no 2º nível do Sistema de Doutrina Militar Terrestre7 (SIDOMT). Essas 

publicações abordam conceitos e concepções operacionais para o emprego dos 

meios da Força Terrestre, provendo um sentido lógico à formulação doutrinária 

(BRASIL, 2012, p. 10). 

O Manual de Operações de Manutenção da Paz (MD34-M-02) estabelece que 

as limitações para o uso da força devem ser previstas nas Regras de Engajamento 

(ROE), que são específicas para cada mandato. Ressalta, ainda, que as ROE 

contemplam a necessidade potencial de ações ofensivas para assegurar a 

implementação das tarefas atribuídas às forças de paz, sem, contudo, fazer 

qualquer menção à PoC (Id., 2013, p. 39). 

O Manual de Operações (EB20-MF-10.103) prevê, por sua vez, que as 

tarefas coercitivas de pacificação podem ser aplicadas, em tempos de crise, para 

proteger civis e organizações humanitárias sob a iminente ameaça de agressão 

física (Id., 2014, p. 3-7 e 3-8). 

Mais específico, porém, é o Manual de Operações de Pacificação (EB20-MC-

10.217), responsável por estabelecer a doutrina básica e a concepção geral de 

planejamento, preparação, execução e avaliação das Operações de Pacificação (Op 

Pac) (Id., 2015, p. 2-9). Essa publicação aprofunda os dispositivos já existentes e 

descreve os principais aspectos relacionados às normas de conduta e às regras de 

engajamento nas operações de manutenção de paz, citando, entre eles, a 

possibilidade de estabelecimento de regras particulares para a proteção de pessoas 

(Ibid., p. 6-17 e 6-18). 

Observa-se, portanto, por meio das recentes publicações, a disposição das 

Forças Armadas Brasileiras em adequar sua estrutura normativa e doutrinária, 

alinhando-as às premissas das Nações Unidas, de forma a melhor capacitar seus 

quadros para os desafios enfrentados nas hodiernas operações de manutenção de 

paz. 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

A necessidade de proteção de civis é imperiosa para o processo de paz 

duradouro. Em países nos quais a população civil permanece sob risco, esforços 

                                                                 
7 Denominação dada ao conjunto de organizações, pessoal, publicações e atividades do Exército que 
interagem para o processamento das necessidades de evolução da Doutrina Militar Terrestre. 
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para o estabelecimento da governança e da segurança revelam-se inócuos.  A PoC 

é, pois, um componente crítico para o processo de solução política sustentável 

(HOLT; TAYLOR; KELLY, 2009, p. 3-4, tradução nossa).   

Diante dessa perspectiva, a preocupação com a proteção de civis continuará 

a ganhar espaço e importância cada vez maiores no seio das Nações Unidas. 

Segundo Braga (2012, p. 62), “existe a clara tendência à ampliação não apenas da 

quantidade de operações de paz nas quais a força poderá ser utilizada, mas 

também da intensidade do seu uso”. 

Embora a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) continue a reafirmar 

os princípios básicos das operações de manutenção de paz, os responsáveis pelas 

missões ainda têm encontrado dificuldades para implementá-los durante o 

cumprimento de seus mandatos de PoC no terreno (NEW HORIZON apud FOLEY, 

2013, p. 14). A atuação das forças de paz supostamente aderindo a um dos lados do 

conflito tem ensejado severas críticas da comunidade internacional, como ocorrido, 

por exemplo, na Costa do Marfim. Durante a crise neste país (2010/2011), que se 

sucedeu à disputa da eleição presidencial, a ONU empreendeu uma ação militar 

para executar seu mandato de PoC. Essa ação incluiu o bombardeio contra a 

pesada artilharia do governo e apoiou o ataque contra o palácio presidencial 

(INTERNATIONAL CRISIS GROUP apud FOLEY, 2013, p. 14). 

Ademais, “o uso da força tem sido marcado mais por sua falta do que por sua 

presença” (FINDLAY, 2002, p. 1, tradução nossa). Além dos episódios trágicos 

ocorridos em Ruanda e na Bósnia, eventos recentes na República Democrática do 

Congo ressaltam esse aspecto do dilema, “quando os capacetes azuis, militares da 

força de paz, optaram por não usar a força contra os rebeldes que, após o abandono 

pelos soldados do governo, assumiram o controle da cidade de Goma” (REUTERS 

apud FOLEY, 2013, p. 14). 

Considerando, portanto, que o uso da força pode gerar consequências 

imprevistas e indesejáveis que, em vez de apresentar resultados positivos, 

contribuem para o agravamento da situação de conflito (BRAGA, 2012, p. 49) 

formula-se a seguinte situação problema: em que medida o uso da força nas 

operações de manutenção de paz multidimensionais da ONU contribui para a 

efetiva proteção de civis? 

Diante desse questionamento é necessário analisar o processo de 

planejamento da proteção de civis nas missões de paz da ONU, bem como as atuais 
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condicionantes para o uso da força nessas operações, relacionando-os com o grau 

de proteção aos civis que, porventura, tenha sido alcançado no país anfitrião. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Diante do problema apresentado, este trabalho tem como objetivo geral 

analisar como o uso da força contribui para a efetiva proteção de civis nas 

operações de manutenção de paz multidimensionais da ONU, concluindo a 

respeito de sua importância para a melhoria das condições de segurança no 

país anfitrião da missão. 

A fim de orientar a pesquisa para a consecução de seu objetivo geral, foram 

formulados os seguintes objetivos específicos: 

a. caracterizar as operações de manutenção de paz multidimensionais; 

b. descrever os princípios básicos das operações de manutenção de paz das 

Nações Unidas; 

c. apresentar o histórico da emergência da proteção de civis no contexto da 

ONU; 

d. expor a evolução doutrinária para a proteção de civis no âmbito das 

Nações Unidas, enfatizando a atual Estratégia para a Proteção de Civis; 

e. apresentar os principais aspectos doutrinários relacionados ao uso da 

força presentes nas atuais operações de paz sob a égide da ONU; 

f. caracterizar as ações estratégicas e táticas que visam a reduzir as 

vulnerabilidades e ameaças à população civil; 

g. apresentar as implicações do uso da força nas operações de manutenção 

de paz, relacionando-as aos princípios dessas missões; 

h. caracterizar os resultados desejados para a efetiva proteção da população 

civil no país anfitrião da missão de paz; 

i. descrever as condições nas quais o uso da força nas missões de paz 

contribui para a efetiva proteção de civis, relacionando-as aos resultados obtidos 

pelas ações de PoC conduzidas; 

j. concluir sobre a importância do uso da força para a proteção de civis nas 

missões de paz;  
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k. propor dispositivos doutrinários referentes à proteção de civis que, 

porventura, se façam necessários ao atual processo de planejamento das operações 

de paz no Exército Brasileiro. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Para orientar o escopo desta pesquisa, supôs-se que a efetiva proteção de 

civis diz respeito à consecução de objetivos relacionados à criação de um ambiente 

seguro e estável, sem o qual o processo de paz política duradoura não é tangível. 

As hipóteses submetidas à investigação, nas suas formas nula (H0) e alternativa 

(H1), são: 

H0 – o uso da força não contribui para a efetiva proteção de civis nas 

operações de paz multidimensionais da ONU, uma vez que o aumento da violência 

não favorece a promoção de um ambiente seguro e estável; e 

H1 – o uso da força contribui para a efetiva proteção de civis nas operações 

de paz multidimensionais da ONU, promovendo um ambiente de maior segurança e 

estabilidade para a população civil. 

A análise do uso da força nas operações de manutenção de paz 

multidimensionais levará em consideração as ações coercitivas, estratégicas e 

táticas, que envolvam a redução da vulnerabilidade da população, a modificação da 

intenção do agressor de cometer atrocidades e a redução da capacidade do 

agressor. 

Ao final da pesquisa, caso se julgue que tais ações não são importantes para 

a promoção de melhores condições de segurança para a população civil envolvida 

em um conflito armado, o uso da força será considerado irrelevante. Do contrário, 

será considerada válida a hipótese de estudo H1, sendo necessário, portanto, 

destacar sua importância para a proteção dos civis do país anfitrião da missão de 

paz. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

É iminente a ampliação da participação brasileira nas operações de 

manutenção de paz multidimensionais sob a égide da ONU. O pleito para que o 
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Brasil ocupe um assento permanente no CSNU8 demandará esforços cada vez 

maiores, no sentido de cooperar com o mecanismo de segurança coletiva 

internacional. O envio de tropas para o exterior constitui-se, assim, em importante 

vetor de projeção da política externa brasileira (UZIEL, 2010, p. 203). 

O novo horizonte das operações de manutenção de paz implica, sobretudo, 

crescente importância dedicada à proteção de civis. Desde a autorização concedida 

à UNAMSIL para cumprimento do mandato de PoC, em 1999, o CSNU já 

determinou 10 (dez) missões de paz com a mesma tarefa crítica (UNITED 

NATIONS, 2010b, p. 1, tradução nossa). Nesse particular, Braga (2012, p. 63) 

ressalta que: 

 
Sob o ponto de vista do componente militar, a hesitação no uso da força, 
quando esta se torna necessária, pode afetar de modo contundente sua 
própria credibilidade, tanto no país no qual ocorre a missão quanto nos 
demais países da comunidade internacional. A capacidade e a habilidade 
para atuar em todo o espectro das operações militares, desde atividades 
humanitárias até ações com intenso emprego da força, representam hoje 
características altamente valorizadas na condução de operações de paz. 
 
 

Destarte, é possível entender que o uso da força por parte das tropas em 

missões de paz envolve riscos que podem comprometer o andamento do processo 

de paz política em curso no país anfitrião. Assim, a correta compreensão de suas 

implicações é fundamental para o planejamento das ações, nos níveis estratégico e 

tático, a fim de que a força possa sempre ser calibrada de forma precisa, 

proporcional e adequada (UNITED NATIONS, 2008, p. 35, tradução nossa). Em 

última instância, a presente pesquisa poderá beneficiar a preparação dos 

contingentes brasileiros enviados para o exterior, conferindo melhor entendimento 

dos aspectos doutrinários pregados pela ONU em suas tarefas de PoC e 

possibilitando, desta forma, melhores resultados operacionais. 

O presente estudo encontra-se, ainda, alinhado com o Projeto de Força do 

Exército Brasileiro (PROFORÇA), que prospecta o perfil do militar do futuro como 

aquele plenamente capacitado para participar de Força Expedicionária ou de 

operações multinacionais, empregando os preceitos do DIH/DICA (BRASIL, 2011b, 

p. 10-11).  

                                                                 
8 Em setembro de 2004, os Chefes de Estado/Governo do Brasil, da Alemanha, da Índia e do Japão 
constituíram o G-4 para coordenar sua atuação e promover a reforma do Conselho de Segurança 
envolvendo a ampliação nas duas categorias de membros – permanentes e não permanentes – e a 
inclusão de países desenvolvidos e em desenvolvimento em ambas as categorias (VIOTTI, 2010, p. 
87). 
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Esta pesquisa, portanto, justifica-se para as Ciências Militares por promover 

uma análise sobre como o uso da força contribui para a proteção de civis em uma 

missão de paz multidimensional da ONU, propondo, caso se faça necessário, 

dispositivos doutrinários atinentes ao processo de planejamento das operações de 

paz no Exército Brasileiro. Este trabalho pode colaborar, ainda, para a evolução 

doutrinária da Força Terrestre neste tema atual e de grande interesse para o Estado 

Brasileiro. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Diante da situação problema proposta neste trabalho, faz-se necessário o 

estudo bibliográfico com vistas a compreender a correlação entre a eficácia de uma 

operação de manutenção de paz multidimensional da ONU e o uso da força para a 

proteção de civis. 

Por meio da revisão da literatura, buscou-se organizar os conceitos, identificar 

as fontes bibliográficas, observar as principais correntes de pensamento e 

esclarecer o relacionamento entre os assuntos, de forma a consolidar a base que 

permitirá a argumentação necessária para as conclusões desta pesquisa. 

 

2.1 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAZ MULTIDIMENSIONAIS 

 

A manutenção da paz é um conjunto de atividades desenvolvidas pelas 

Nações Unidas e outros atores internacionais para manter a paz internacional e a 

segurança ao redor do mundo (UNITED NATIONS, 2008, p. 17, tradução nossa). 

Pode ser, em seu sentido genérico, assim definida: 

 
Manutenção da paz é uma técnica designada para preservar a paz, contudo 
frágil, enquanto os combates estiverem suspensos, e assistir a 
implementação dos acordos alcançados no processo de promoção da paz 
[...] (Ibid., p.18, tradução nossa). 

 
As operações de manutenção de paz surgiram com o próprio advento da 

ONU e notabilizaram-se como o instrumento mais empregado por essa Organização 

para a consecução de seu propósito principal, assim enunciado no Artigo 1º de sua 

Carta fundadora: manter a paz e a segurança internacional (Id., 1945, p. 5). Todavia, 

esse instrumento não está previsto explicitamente na Carta das Nações Unidas, fato 

que provocou, inicialmente, dificuldades para sua definição. 

O Comitê Especial das Operações de Manutenção da Paz realizou, em 1970, 

uma tentativa de definir essas operações. O fracasso da iniciativa ocorreu, 

sobretudo, devido à incapacidade dos Estados membros de chegar a um acordo 

sobre a terminologia a ser empregada, como destaca Uziel (2010, p.19-20), “alguns 

preferem operações de paz (peace operations), outros operações de manutenção de 

paz (peacekeeping operations), outros missões de manutenção de paz 
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(peacekeeping missions) ou ainda forças de paz (peace forces)”. Como resultado da 

controvérsia, o próprio Comitê Especial não pôde chegar a uma decisão conclusiva 

e apenas manteve a terminologia tradicional. 

O uso da expressão peacekeeping operations é defendido pelos TCC, os 

quais, de maneira geral, são nações em desenvolvimento. O Brasil, assim, tem-se 

mostrado favorável ao termo peacekeeping operations, razão pela qual, neste 

trabalho, serão adotadas as expressões “operações de manutenção de paz”, 

“operações de paz” e “missões de paz” com o mesmo significado ao longo do texto.  

As operações de manutenção de paz encontram sua base legal nos Capítulos 

VI, VII e VIII da referida Carta de São Francisco (UNITED NATIONS, 2008, p. 13, 

tradução nossa). Elas são tradicionalmente associadas ao Capítulo VI, relativo à 

solução pacífica de conflitos. Entretanto, o CSNU não necessita se referir a um 

Capítulo específico quando emite uma resolução autorizando a constituição dessas 

operações. De fato, o Conselho de Segurança jamais invocou o Capítulo VI. 

Recentemente, o CSNU tem adotado a prática de invocar o Capítulo VII da Carta, 

autorizando o emprego de operações de manutenção de paz em situações pós-

conflito, nas quais o Estado é incapaz de manter a segurança e a ordem pública 

(UNITED NATIONS, 2008, p. 13-14, tradução nossa). Nessa condição, o Conselho 

de Segurança poderá proceder: “[...] por meio de forças aéreas, navais e terrestres, 

a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança 

internacionais [...] (Id., 1945, p. 26). 

A despeito de sua referência expressa na Carta da ONU, de acordo com 

UZIEL (2010, p.18) as operações de manutenção de paz estão no âmago de um 

complexo mecanismo de segurança coletiva que é parte do funcionamento das 

Nações Unidas, e que hoje lida com alguns dos principais conflitos do mundo. Elas 

podem ser assim definidas como: 

 
[...] operações estabelecidas pelo Conselho de Segurança ou pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, de quem recebem mandatos e a 
quem se reportem periodicamente, que são financiadas por contribuições de 
todos os membros das Nações Unidas e estão sob comando e controle do 
Secretário-Geral e do Departamento de Operações de Manutenção da Paz 
(DPKO); englobam militares, policiais e civis e, no terreno visam a controlar 
ou resolver conflitos, respeitando os princípios da imparcialidade, 
consentimento das partes e uso da força somente em legítima defesa (Ibid., 
p.22). 
 

No âmbito do Exército Brasileiro, essas missões são desenvolvidas no 

contexto das Op Pac (BRASIL, 2015, p. 2-5). Tais operações básicas, introduzidas 
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na Doutrina Militar Terrestre pelo novo Conceito Operativo do Exército, denominado 

Operações no Amplo Espectro1, podem ser desdobradas em Território Nacional ou 

no exterior, com a finalidade de favorecer a reconciliação entre adversários locais ou 

regionais, ajudando, assim, a restabelecer instituições políticas, jurídicas, sociais e 

econômicas. 

Nesse sentido, ainda segundo Brasil (2015, p. 2-5) as operações de 

manutenção de paz devem estar fundamentadas por diplomas legais emanados pela 

ONU, por meio de seu Conselho de Segurança, que respaldam o emprego das 

Forças Armadas em ações julgadas necessárias para manter ou restabelecer a paz 

e a segurança internacionais. 

 

2.1.1 Histórico 

 

Durante os anos da Guerra Fria, iniciados após a Segunda Guerra Mundial, 

os objetivos das operações de manutenção de paz estavam necessariamente 

limitados à manutenção do cessar-fogo, para que os esforços empreendidos no nível 

político pudessem resolver o conflito por intermédio de meios pacíficos. Tais 

missões, essencialmente militares, ficaram conhecidas como “operações de 

manutenção de paz tradicionais”, e compreendiam a realização das seguintes 

tarefas: 

 
- Observação, monitoramento e apresentação de relatórios – utilizando 
postos estáticos, patrulhas, sobrevoos, ou outros meios técnicos, com a 
concordância das partes; 
- supervisão do cessar-fogo e suporte aos mecanismos de verificação; 
- interposição como mediador e medidas de construção da confiança 
(UNITED NATIONS, 2008, p. 21, tradução nossa). 
 

Essas missões não desempenharam papel direto na solução política dos 

conflitos. Outros atores, como parceiros bilaterais, organizações regionais ou mesmo 

enviados especiais das Nações Unidas devem trabalhar em soluções políticas 

definitivas, de modo a possibilitar a retirada das tropas internacionais. Como 

resultado disso, algumas dessas operações perduram por décadas, até que os 

acordos políticos fossem firmados entre as partes envolvidas. Um exemplo desse 

                                                                 
1 Conceito operativo do Exército, que interpreta a atuação dos elementos da Força Terrestre para 
obter e manter resultados decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações 
Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou 
sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em 
situações de Guerra e Não Guerra (BRASIL, 2013). 
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fato é a United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), instituída pela 

Resolução 1864, de 04 de março de 1964, em andamento até hoje (FAGANELLO, 

2013, p. 63). 

A primeira operação de manutenção de paz sob a égide da ONU foi 

desdobrada em 1948, no Oriente Médio. A rivalidade entre árabes e israelenses, 

anterior à proposta de divisão da Palestina, assumiu feição extremamente violenta 

mediante a decisão da AGNU, que culminou com a criação do Estado de Israel. 

Frente às hostilidades entre Israel e os árabes palestinos, o Conselho de 

Segurança clamou para que elas cessassem e autorizou a criação da United Nations 

Truce Supervision Organization (UNTSO), por meio da qual foram enviados 

observadores militares desarmados para a região, com o mandato de monitorar o 

armistício firmado entre Israel e seus vizinhos árabes (Ibid., p. 58-59). 

A crise do Canal de Suez, em 1956, ensejou nova atuação do sistema de 

segurança internacional. No mês de julho daquele ano o presidente egípcio Nasser 

resolveu, em ato unilateral, nacionalizar a companhia administradora do Canal. 

Diversas negociações foram empreendidas no âmbito das Nações Unidas, sem 

sucesso. “Tropas israelenses invadem assim, em outubro de 1956, o Egito e 

marcham em direção a Suez. Reino Unido e França, ambos em conluio com Israel, 

desembarcam suas próprias forças na região, com a suposta intenção de impedir a 

continuação das hostilidades” (UZIEL, 2010, p.43). 

Frente à condenação internacional, as partes aceitaram assinar um cessar-

fogo. No mesmo ano, em novembro, foi estabelecida pela AGNU a criação da United 

Nations Emergency Force I (UNEF I), com "a finalidade de monitorar o fim das 

atividades militares e de acompanhar a retirada das forças estrangeiras da região” 

(FAGANELLO, 2013, p. 60). 

Embora limitada por seu mandato, a UNEF I foi consideravelmente inovadora, 

na medida em que soldados internacionais armados desempenhavam funções 

específicas em um conflito interestatal, incluindo o monitoramento da retirada de 

tropas, além de ter apresentado características que a transformaram em modelo a 

ser empregado em crises vindouras (Ibid., p. 60-61). O sucesso dessa Força sugeriu 

que algum tipo de ação coletiva organizada pelas Nações Unidas era realmente 

possível. 

A importância de Suez consubstancia-se na experiência adquirida pela UNEF 

I, “responsável por fazer com que as Nações Unidas passassem a operar sob o 
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manto de três princípios: consentimento, imparcialidade e uso mínimo da força” 

(FAGANELLO, 2013, p. 61). 

Após o êxito da UNEF, a ONU enfrentou, a partir de julho de 1960, a crise do 

Congo. “Sucedendo a declaração de sua independência, uma desordem sem 

precedentes tomou conta do país, ocasionando o envio de tropas belgas ao terreno, 

sem autorização do governo congolês, com o intuito de restaurar a ordem e proteger 

os cidadãos belgas que lá viviam” (Ibid., p. 62). Essa situação resultou na criação da 

Operação das Nações Unidas no Congo (ONUC), por intermédio das Resoluções 

143 e 145 do CSNU. Constituía-se, assim, a primeira missão de paz de larga escala 

autorizada pelas Nações Unidas. Como afirma Uziel (2010, p. 50) “os conceitos da 

missão de paz advindos da experiência adquirida na UNEF poderiam ser assim 

verdadeiramente testados”. 

De acordo com Faganello (2013, p. 62) o mandato inicial da ONUC previa a 

assistência na retirada de tropas belgas do terreno congolês, auxílio ao governo 

local para a manutenção da ordem e prestação de auxílio técnico. Seu mandato, 

porém, foi modificado, passando a incluir atividades ambiciosas para uma operação 

de paz, tais como a manutenção da integridade territorial e da independência política 

do Congo, prevenção de escalada de violência que desse início a uma guerra civil, 

remoção de militares estrangeiros, paramilitares e mercenários do país. 

Essa missão chamou atenção para os riscos de se estar presente em regiões 

tomadas pela guerra. Na ocasião, 250 (duzentos e cinquenta) militares morreram 

enquanto serviam à ONUC, incluindo o Secretário-Geral das Nações Unidas à 

época, Dag Hammarskjöld. 

Ainda conforme Faganello (2013, p. 65), após a queda do Muro de Berlim, em 

1989, e o consequente fim da Guerra Fria, as operações de manutenção de paz 

ganharam volume. A falência das ideologias deixou diversas nações órfãs, as quais 

passaram a buscar novos pontos de referência, dando, assim, espaço para a 

manipulação de diferenças históricas, culturais e étnicas com o objetivo final de 

forjar alianças e obter vantagens políticas. Observa-se, ainda, que o novo cenário 

ensejou diversos conflitos nos países mais pobres do mundo, cuja capacidade do 

Estado encontrava-se debilitada e onde os beligerantes eram motivados por ganhos 

econômicos (UNITED NATIONS, 2008, p. 22, tradução nossa). Esse estado de 

coisas exigiu maior esforço da ONU para sua resolução, bem como uma nova 

concepção doutrinária e organizacional para as missões de paz. 
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As operações de manutenção de paz empreendidas em um contexto de 

conflito interno se depararam com um terreno desafiador. O Estado não tinha a 

capacidade de prover a segurança de seus cidadãos e nem de manter a ordem 

pública, uma vez que focos de violência espalhavam-se por todo o país. O resultado 

dessa soma de fatores foi a massiva violação dos direitos humanos e a consequente 

dificuldade na reconciliação nacional (UNITED NATIONS, 2008, p. 66, tradução 

nossa). 

A transformação do sistema internacional, desta forma, fez surgir uma nova 

geração de operações de manutenção de paz multidimensionais das Nações 

Unidas. Essas missões são tipicamente realizadas em condições perigosas, 

resultantes de violentos conflitos internos, e podem empregar um conjunto de 

capacidades militares, policiais e civis para conferir o suporte necessário para a 

implementação de um acordo de paz compreensivo. 

 

2.1.2 Princípios 

 

As operações de paz multidimensionais da ONU são concebidas como parte 

de um esforço internacional para ajudar países a realizar a transição entre o término 

do conflito armado e a paz sustentável. Em adição às tarefas de monitoramento e 

observação do cessar-fogo, tais missões recebem frequentemente o mandato para 

fornecer suporte operacional para as agências públicas nacionais; fornecer 

segurança para as instalações sensíveis do governo, portos e outras infraestruturas 

vitais; estabelecer as condições de segurança necessárias para o livre fluxo de 

pessoas, gêneros e assistência humanitária; e fornecer assistência para a 

desminagem humanitária (UNITED NATIONS, 2008, p. 23-24, tradução nossa). 

A figura seguinte expõe as principais atividades a serem conduzidas por uma 

operação de paz multidimensional da ONU, relacionando-as às fases do processo 

político vivenciado e aos diversos atores envolvidos em sua execução, tais como 

instituições governamentais estrangeiras e Organizações Não Governamentais 

(ONG). 
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Figura 1 - Principais atividades de uma operação de paz multidimensional da ONU 
Fonte: Adaptado de UNITED NATIONS, 2008, p. 23, tradução nossa.  

 
 

Como importantes atores no processo de paz, as missões multidimensionais 

tem as seguintes funções: 

 
a) Criar um ambiente seguro e estável enquanto ocorrer o fortalecimento da 
habilidade do Estado em prover a segurança, com completo respeito ao rule 
of law e aos direitos humanos; 
 b) Facilitar o processo político, promovendo o diálogo e a reconciliação e 
dando suporte ao estabelecimento da legitimidade e efetividade das 
instituições de governança; 
 c) Prover a estrutura que permita às Nações Unidas e aos demais atores 
internacionais realizar suas atividades de forma coerente e coordenada 
(UNITED NATIONS, 2008, p. 23, tradução nossa). 
 

Os custos financeiros e de pessoal dessas operações, bem como os riscos a 

que se sujeitam as tropas, é muito maior que nas operações tradicionais. Ademais, a 

complexidade das tarefas e a volatilidade da situação no terreno passaram a ser 

uma certeza. Com isso, “a emissão de mandatos arrojados tem sido uma prática 

reiterada do CSNU, constituindo-se uma regra, e não uma exceção” (FAGANELLO, 

2013, p. 67). 

Não obstante a complexidade dessas missões de paz, tanto o consentimento 

quanto a imparcialidade e o uso mínimo da força, consolidados a partir da 

experiência da UNEF I, continuam sendo princípios básicos e obrigatórios das 

operações de paz multidimensionais (Ibid., p. 68). Esses princípios são inter-

relacionados e mutuamente reforçados e é importante que sejam claramente 

entendidos por todos os envolvidos no planejamento e na condução das operações 

de manutenção de paz da ONU, para que possam ser aplicados de forma eficaz. 

 
 

 
 

Equipe da ONU no país, 

 Doadores 
 

Manutenção da paz 

Banco Mundial / FMI 
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Tomados juntos eles oferecem um auxílio à navegação, uma bússola para os 

profissionais do terreno e dos quartéis das Nações Unidas. 

À luz da Doutrina Capstone2, esses princípios básicos podem ser assim 

definidos: 

- Consentimento: as operações de manutenção de paz das Nações Unidas 

são estabelecidas com o consentimento das principais partes de um conflito. Isso 

requer o compromisso dos envolvidos com o processo político e traduz a 

concordância no estabelecimento da missão de paz. O consentimento confere às 

Nações Unidas liberdade de ação, tanto política como física, para conduzir suas 

atividades. Na falta da aceitação, as operações correm o risco de tornarem-se parte 

do conflito (UNITED NATIONS, 2008, p. 32, tradução nossa). 

Deve-se observar, contudo, que o consentimento para o estabelecimento de 

uma operação de manutenção de paz não garante necessariamente que haverá 

consentimento a nível local, principalmente se as partes envolvidas estiverem 

divididas internamente ou tiverem fracos sistemas de comando e controle. As 

missões devem possuir, portanto, as capacidades política e analítica para lidar com 

situações nas quais há falta ou quebra do consentimento local. Como último recurso, 

em alguns casos, é requerido o uso da força. 

- Imparcialidade: as operações de manutenção de paz devem implementar 

seus mandatos sem o benefício de qualquer parte no conflito. Imparcialidade é 

crucial para a manutenção do consentimento e cooperação entre os envolvidos. 

Entretanto, ela não deve ser confundida com neutralidade ou inatividade. 

A imparcialidade não pode ser configurada como desculpa para inação diante 

de um comportamento que claramente se oponha ao processo de paz. Assim como 

nas partidas de futebol, nas quais o juiz deve ser imparcial, penalizando as equipes 

que cometam infrações, as operações de manutenção de paz não devem desculpar 

as ações que violem a tomada do processo de paz ou as normas e princípios 

internacionais defendidos pela própria missão. 

                                                                 
2 A Doutrina Capstone foi materializada por intermédio da publicação da ONU chamada United 
Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. Publicada em 2008, representa o 
resultado do esforço conjunto do DPKO e do DFS (Department of Field Support). A Doutrina foi um 
marco na longa vida das operações de manutenção da paz. Conforme Faganello (2013, p. 169), “[...] 
Ela instrumentalizou os ensinamentos do passado de maneira inteligível e prática, organizou 
princípios e estruturas das missões de paz, inseriu, de uma vez por todas, os direitos humanos dentro 
das peacekeeping operations e, por isso, fez-se merecedora do status de guia das operações de 
manutenção da paz das Nações Unidas.” 
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As falhas na aplicação prática do princípio da imparcialidade podem 

comprometer a credibilidade e a legitimidade da operação de manutenção de paz, 

afastando o consentimento sobre sua realização. Nesse sentido, as ações devem 

ser conduzidas com transparência, abertura e efetiva comunicação, de forma a 

minimizar as oportunidades de manipulação das percepções contra a missão. 

- Uso mínimo da força: o princípio do uso da força em legítima defesa 

remonta à história do estabelecimento da primeira operação de manutenção de paz 

com tropas armadas, em 19563. 

Os ambientes nos quais as missões são estabelecidas são geralmente 

caracterizados pela presença de milícias, gangues criminosas e outros atores que 

podem colocar em risco o processo de paz ou, ainda, ameaçar a população civil. 

Nessas situações, o CSNU tem concedido mandatos “robustos” às operações de 

manutenção de paz, autorizando-as a usar “todos os meios necessários” para: deter 

as ameaças de rompimento do processo político, proteger civis sob iminente 

ameaça de agressão física e assistir as autoridades nacionais na manutenção da lei 

e da ordem. Utilizando-se da força na defesa de seus mandatos, essas operações 

têm alcançado sucesso na promoção de um ambiente seguro (UNITED NATIONS, 

2008, p. 34, tradução nossa). 

Deve-se considerar também que as operações de manutenção de paz não 

devem usar a força somente como último recurso, quando os outros métodos de 

persuasão tenham falhado. Seu objetivo fundamental é influenciar e impedir que 

perturbadores trabalhem contra o processo de paz ou venham a causar danos à 

população civil.  

Desta forma, o uso da força deve ser sempre calibrado de forma precisa, 

proporcional e apropriada, com o princípio da mínima força necessária para a 

conquista do efeito desejado. Os julgamentos quanto à sua pertinência devem 

considerar aspectos como: capacidade da missão, opinião pública, impacto 

humanitário, segurança do pessoal e o efeito que tal ação terá sobre o 

consentimento da operação de paz. 

 

                                                                 
3 UNEF I – Suez (Egito). 
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2.2 PROTEÇÃO DE CIVIS 

 

Civis são pessoas que não fazem parte das Forças Armadas e população civil 

compreende todas as pessoas que são civis (CICV, 2009, p. 17, tradução nossa). 

Essa definição, também norma consuetudinária do DIH, expressa pelo conjunto das 

Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais de 1977, reflete a 

disposição internacional em evitar o sofrimento humano advindo dos conflitos 

armados. Representa, sobretudo, o reconhecimento da imperiosa necessidade de 

proteção a ser concedida àqueles que, em uma situação de guerra, são incapazes 

de promover a sua própria defesa. 

 

2.2.1 Princípios e normas do DIH 

 

A I Convenção de Genebra, realizada em 1863, foi o resultado do esforço 

empreendido por Henry Dunant, um filantropo suíço que testemunhou os horrores 

praticados contra soldados feridos na Batalha de Solferino, em 1859, pela Guerra de 

Independência Italiana. Ao retornar a sua cidade natal, Genebra, escreveu suas 

experiências no livro Lembrança de Solferino, publicado em 1862. Dunant, por 

intermédio de seu trabalho, conseguiu convencer líderes políticos europeus a 

realizarem mais ações no sentido de proteger vítimas de guerra (CICV, 2010a). 

Assim, reuniu-se em Genebra, em 1863, o Comitê de Guerra da Suíça, que 

se constituiu como embrião do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV, 

2010a). Essa instituição notabilizou-se por cooperar, de forma decisiva, para o 

desenvolvimento e consolidação das normas do DIH (CICV, 2009, p. xxxii, tradução 

nossa). No mês de outubro do mesmo ano, foi organizada uma conferência 

internacional, a fim de formalizar os conceitos defendidos pelo Comitê (Id., 2010a). 

À primeira convenção, somaram-se outras três, tendo sido a última realizada 

em 1949, ao término da Segunda Guerra Mundial. Essa conferência revisou os 

dispositivos aprovados pelas convenções anteriores e acrescentou os aspectos 

relativos à proteção de pessoas civis em tempos de guerra. Funda-se, assim, o DIH 

atual. A aceitação dos Estados partes demonstrou que era possível adotar, nos 
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tempos de paz, regras para atenuar os horrores da guerra e proteger àqueles 

afetados por ela. 

Os Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra, assinados em 1977, 

aprofundaram os dispositivos que versam sobre proteção das populações civis em 

conflitos armados, ressaltando a necessidade de se completarem as medidas 

adequadas ao reforço da sua aplicação. 

 
Artigo 51.º 
Proteção da população civil 
1 - A população civil e as pessoas civis gozam de uma proteção geral contra 
os perigos resultantes de operações militares. De forma a tornar essa 
proteção efetiva, as regras seguintes, que se aditam às outras regras do 
direito internacional aplicável, devem ser observadas em todas as 
circunstâncias. 
2 - Nem a população civil enquanto tal nem as pessoas civis devem ser 
objeto de ataques. São proibidos os atos ou ameaças de violência cujo 
objetivo principal seja espalhar o terror entre a população civil (BRASIL, 
1993). 
 

Visando a adequar-se às novas características dos conflitos armados 

hodiernos, que se proliferaram, sobretudo, no contexto da Guerra Fria, o Protocolo II 

às Convenções de Genebra de 1949 passou a considerar os conflitos armados não 

internacionais, conduzidos por forças armadas dissidentes ou grupos armados 

dentro de um território nacional, como passíveis da aplicação das normas do DIH. 

(BRASIL, 1993). 

 

2.2.2 Emergência na ONU 

 

O fim do contexto internacional marcado pela bipolaridade entre os EUA e a 

URSS trouxe novos desafios para a ONU. Os conflitos armados emergentes desse 

período histórico são marcados pelas graves violações dos direitos humanos, em 

Estados com estruturas políticas obsoletas e incapazes de prover a segurança para 

os seus nacionais. Neles, as perdas sofridas por civis são muitas vezes maiores que 

aquelas sofridas pelos portadores de armas. Assim, o desenvolvimento dessa 

situação pode ser atribuído ao aumento do ódio religioso e étnico, à batalha pelo 

controle dos recursos naturais, à grande disponibilidade de armas, à proliferação de 

atos de terrorismo e à disseminação dos conflitos assimétricos (CICV, 2010b). 
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Pode se considerar como provas desse cenário complexo as crises na 

Somália4, em Ruanda e na Bósnia. A incapacidade das forças de paz da ONU em 

prover a segurança e proteger civis contra as atrocidades em massa colocou em 

prova os princípios fundamentais e as capacidades das operações de manutenção 

de paz das Nações Unidas, demonstrando que era urgente a necessidade de uma 

reforma. Desde então, “notáveis esforços têm sido empreendidos para promover a 

eficácia das missões de paz” (HOLT; TAYLOR; KELLY, 2009, p. 2, tradução nossa). 

A proteção de civis surge, assim, como temática central na ONU a partir do 

Boletim do Secretário-Geral das Nações Unidas (ST/SGB/1999/13), datado de 06 de 

agosto de 1999. O documento teve o propósito de estabelecer princípios e leis do 

DIH aplicáveis às missões de paz conduzidas pelas Nações Unidas. 

Como campo de atuação, o boletim determina que os dispositivos elencados 

deveriam ser aplicados nas missões em que forças da ONU atuam como 

beligerantes no conflito, bem como nas ações de imposição e manutenção de paz, 

onde o uso da força é permitido para a legítima defesa (UNITED NATIONS, 1999a, 

tradução nossa). O Secretário-Geral salientou, naquela oportunidade, que, a 

despeito do avanço do arcabouço jurídico construído nas convenções internacionais, 

não há um único dia em que não se apresentem evidências de intimidação, tortura e 

morte de civis indefesos em situações de conflitos armados. Estabelece, assim: 

 
Seção 5 
Proteção da população civil 
 
5.1 As forças de paz das Nações Unidas devem fazer uma clara distinção, 
durante todo o tempo, entre civis e combatentes e entre objetos civis e 
objetivos militares. As operações de paz devem ser dirigidas somente 
contra combatentes e objetivos militares. Ataques contra civis ou objetos 
civis são proibidos [...] 
[...] 
5.3 As forças de paz devem tomar todas as precauções possíveis para 
evitar e, em qualquer atividade, minimizar a perda incidental de vidas civis, 
prejuízos aos civis ou às suas propriedades (UNITED NATIONS, 1999a, 
tradução nossa). 

 
Destarte, depreende-se que a ONU, naquele momento, passa a reconhecer a 

crescente importância da observância do DIH em suas operações. A posição do 

Secretário-Geral representa, em última instância, uma clara evolução normativa ao 

                                                                 
4 A Resolução 751, de 24 de abril de 1992, determina o estabelecimento da Operação das Nações 
Unidas na Somália (UNOSOM I), com a finalidade de proporcionar, facilitar e proteger a ajuda 
humanitária na Somália, além de monitorar o cessar-fogo em Mogadíscio (UNITED NATIONS, 1992, 
tradução nossa). 
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equivaler as forças de paz àqueles grupos armados nomeados pelas Convenções 

de Genebra, atribuindo-lhes a plena responsabilidade pela observância irrestrita dos 

princípios e normas do DICA. 

Faz-se necessário ressaltar, neste ponto, que o Manual de Operações de 

Pacificação (EB-20-MC-10.217) evidencia as principais considerações legais 

relativas às operações de manutenção de paz, em perfeita consonância com os 

preceitos estabelecidos pela ONU (BRASIL, 2015, p. 6-16). Tal fato veio a suprir a 

deficiência de publicações anteriores, que continham referências genéricas sobre a 

aplicabilidade do DICA nessas missões (Id., 2013, p.19).   

Assim, atendendo às orientações do Secretário-Geral e notando que o 

número de civis atacados por elementos armados crescia de forma alarmante, o 

CSNU reconheceu, por intermédio da Resolução nº 1265, de 17 de setembro de 

1999, que esse aspecto contribui negativamente para o processo de paz durável, 

para a reconciliação e para o desenvolvimento (UNITED NATIONS, 1999b, tradução 

nossa). Esse documento determinava em síntese: 

 
A referida resolução condenou os ataques a civis em conflitos armados, 
clamou aos Estados para que ratificassem os principais documentos 
internacionais de direitos humanos e de direito humanitário, exigiu a 
responsabilização, pelos Estados, daqueles que tivessem cometido crime 
de genocídio, crimes contra a humanidade e outras violações do direito 
humanitário, e enfatizou a importância do acesso livre e desimpedido do 
pessoal do alívio humanitário em conflitos armados. Por fim, ela formalizou 
a intenção do Conselho de Segurança de adequar os mandatos das 
operações de manutenção de paz de forma a melhor proteger os civis 
(FAGANELLO, 2013, p. 174). 

 
Diante dessa nova perspectiva, observadores, advogados, juristas e Chefes 

de Estado dedicaram-se a definir o problema e a adaptar o conceito de manutenção 

de paz aos novos desafios. O esforço desenvolveu-se por meio de aspectos 

paralelos: humanitário e político-militar; reação emergencial e prevenção a longo 

prazo; paz e justiça. Como demonstrado no mandato do CSNU, que instituiu a 

UNAMSIL, em 1999, essas tendências começaram a convergir em torno da ambição 

de capacitar as operações de manutenção de paz na proteção de civis vítimas de 

conflitos (HOLT; TAYLOR; KELLY, 2009, p. 18, tradução nossa). 

Seguindo, portanto, a intenção evidenciada pela Resolução nº 1265, a 

UNAMSIL foi a primeira missão das Nações Unidas a conter a determinação 

expressa de proteger civis. Estabelecida pela Resolução 1270, de 22 de outubro de 

1999, essa operação tinha em seu mandato: 
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Agindo sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, [...] UNAMSIL pode 
tomar as ações necessárias para garantir a segurança e a liberdade de 
movimento para seu pessoal e, dentro de suas capacidades de áreas de 
atuação, para proteger civis sob ameaça iminente de violência física, 
levando em consideração as responsabilidades do Governo de Serra Leoa 
e ECOMOG (UNITED NATIONS, 1999c, p. 3, tradução nossa). 
 

A partir dessa decisão estabeleceram-se as expectativas da ONU para a 

referida operação de manutenção de paz. Com a autorização para tomar “as ações 

necessárias”, a missão foi concebida na direção de uma atuação mais robusta, 

aproximando-se da linguagem “todos os meios necessários”, tradicionalmente 

reservada às medidas de imposição da paz (peace enforcement). Além disso, o 

mandato determinava a proteção de civis “sob ameaça iminente de violência física”. 

Essa frase pretendia deixar claro que as tropas não estavam sendo mandadas para 

tornar o país mais seguro para os civis, mas para usar a força para proteger civis 

que estavam sob o risco de serem prejudicados (HOLT; TAYLOR; KELLY, 2009, p. 

40, tradução nossa). 

No ano de 2000, em decorrência dos retrocessos observados na UNAMSIL, 

“o Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, instituiu o Panel on United Nations Peace 

Operations, com a finalidade de revisar o papel das operações de manutenção de 

paz. O painel foi presidido pelo Sr. Lakdhar Brahimi, ex-ministro das Relações 

Exteriores da Argélia” (FAGANELLO, 2013, p. 147). 

O Relatório Brahimi, documento resultante do referido painel de estudos, 

representou um marco para a nova era das operações de manutenção de paz da 

ONU, apresentando à AGNU e ao CSNU os problemas estruturais, normativos, 

doutrinários e operacionais enfrentados pelas missões de paz (HOLT; TAYLOR; 

KELLY, 2009, p. 64, tradução nossa). Assim, o Relatório chamou a atenção para o 

fato de não ter sido surpresa para ninguém o insucesso das operações 

empreendidas na década de 1990, uma vez que foram desdobradas em locais onde 

o conflito não havia sido ainda resolvido, e as partes envolvidas não haviam 

demonstrado disposição para pôr fim às divergências. Desta sorte, pode-se afirmar 

que “as operações de manutenção de paz na Somália, Bósnia e Ruanda não foram 

estabelecidas em situação de pós-conflito, mas, ao contrário, foram desdobradas 

com a finalidade de “criar” tal situação” (UNITED NATIONS apud FAGANELLO, 

2013, p. 148). 

As implicações do Relatório Brahimi foram claras quanto à proteção de civis, 

tanto em princípios quanto em requisitos operacionais: 
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Isto significa que as unidades militares das Nações Unidas devem ser 
capazes de defender-se, de defender outros componentes da missão e seu 
mandato. Regras de engajamento não devem limitar contingentes a 
responder ao fogo direcionado contra as tropas das Nações Unidas ou 
contra pessoas que devem ser protegidas, e, particularmente em situações 
perigosas, não devem forçar os contingentes das Nações Unidas a ceder a 
iniciativa a seus atacantes (HOLT; TAYLOR; KELLY, 2009, p. 40, tradução 
nossa). 
 

Ademais, Faganello (2013, p.149) ainda destaca o seguinte trecho do United 

Nations: “aqueles capacetes azuis que testemunharem algum ato de violência 

praticado contra civis devem presumir-se autorizados a reprimi-los pelo uso da 

força.” Considera-se que, agindo dessa forma, aplica-se o princípio da 

imparcialidade, que prega justamente o respeito aos princípios da Carta da ONU, 

satisfazendo, dessa forma, a expectativa de proteção criada na população, 

exclusivamente pelo fato de estarem no terreno. 

Durante a década de 2000, conforme afirma Nunes (2014, p.5), no 

prosseguimento dos estudos e recomendações propostos pelo referido Relatório, e 

como reflexo dos acontecimentos internacionais (os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001 e a guerra civil na República Democrática do Congo, 

notadamente), novos ou reavivados conceitos ganharam força: planejamento e 

integração dos componentes – civil, militar e policial das missões de paz; 

responsabilidade de proteger; peacekeeping robusto; intervenção humanitária; 

inteligência nas missões; melhoria dos parâmetros operacionais de equipamentos e 

o uso de novas tecnologias; missões de paz com mandatos de longa duração e com 

objetivos de reconstrução nacional e proteção de civis. 

O CSNU adotou, no ano de 2002, o Aide Memoire: for the consideration of 

issues pertaining to the protection of civilians in armed conflict5, elaborado pelo 

OCHA. O documento reconhece a necessidade de os mandatos atenderem a 

contextos específicos, propondo uma lista de assuntos a serem considerados pelo 

Conselho de Segurança, quando de sua deliberação para estabelecimento de uma 

missão. Isso aparece na forma de dez títulos, que incluem: acesso a populações 

vulneráveis e segurança do pessoal envolvido em atividades humanitárias; atenção 

às necessidades de mulheres e crianças; desarmamento; desmobilização e 

reintegração de grupos armados; e desminagem (HOLT; TAYLOR; KELLY, 2009, p. 

                                                                 
5 OCHA, 2011. 
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54, tradução nossa). O Aide Memoire foi atualizado três vezes após a primeira 

publicação, tendo a última iniciativa ocorrido em janeiro de 2011.  

Em 2006, a Resolução 1674 do CSNU inseriu uma nova linguagem com o 

objetivo de garantir a implementação de mandatos para proteger civis: 

 
Reafirma a prática de garantir que os mandatos das operações de 
manutenção da paz [...] incluam, quando apropriado [...], meios para 
observar (i) a proteção de civis, particularmente daqueles sob iminente 
ameaça de violência física dentro de suas zonas de operações, (ii) a 
facilitação para o fornecimento de assistência humanitária, [...], e expressa 
sua intenção em garantir que (i) esses mandatos incluam linhas de direção 
para que as missões atinjam seus objetivos, (ii) a proteção de civis é dada 
prioridade nas decisões sobre o uso das capacidades e recursos 
disponíveis, incluindo recursos de informação e inteligência [...] (UNITED 
NATIONS, 2006, p. 3-4, tradução nossa). 

 
Com a edição da Doutrina Capstone, em 2008, a proteção de civis ganhou 

espaço e relevância no Guia das Operações de Manutenção da Paz (United Nations 

Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines). Ali, cristalizou-se a realidade 

de que a maioria das operações de manutenção de paz multidimensionais tem 

previsto em seus mandatos a autorização do CSNU para proteger civis que estejam 

sob iminente ataque, e de que, para a realização dessa tarefa considerada chave, é 

necessária uma ação coordenada entre os componentes civil, militar e policial 

(UNITED NATIONS apud FAGANELLO, 2013, p. 176). 

Da literatura apresentada conclui-se, portanto, que as operações de 

manutenção de paz relacionam-se com a proteção de civis de três maneiras 

distintas: a missão pode ter como core, ideia central do mandato, a proteção de 

civis; a missão de paz multidimensional pode ter a proteção de civis como um de 

seus componentes; a missão pode ser orientada, por intermédio da tropa, a garantir 

a segurança e o livre acesso de agências humanitárias para que estas desenvolvam 

suas atividades e, consequentemente, protejam civis (BELLAMY; WILLIAMS apud 

FAGANELLO, 2013, p. 177). 

Vale ressaltar que desde 2002 as ROE para as operações de manutenção de 

paz passaram a autorizar o uso da força para a conclusão dessa tarefa. Os módulos 

de treinamento das Nações Unidas asseveram, inclusive, que o respeito aos 

princípios básicos da manutenção da paz não justifica a inação em face das 

atrocidades e massacres cometidos contra civis (BLOCQ apud FAGANELLO, 2013, 

p. 177). 
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2.2.3 Conceito operacional do DPKO 

 

Desde a autorização concedida à UNAMSIL, em 1999, para tomar as ações 

necessárias para defender civis sob iminente ameaça de violência física, o CSNU 

emitiu dez mandatos para operações de manutenção de paz com esta tarefa crítica. 

Na última década, entretanto, diversas concepções sobre proteção de civis 

estiveram envolvidas nessas missões, o que dificultou a clara visão sobre esse 

importante aspecto do mandato. Assim, um número significativo de participantes 

dessas operações passou a sentir a necessidade de operacionalizar o conceito 

prático sobre a proteção de civis no contexto das Nações Unidas. 

Respondendo a essa necessidade, o DPKO e o DFS começaram a recolher 

lições aprendidas pelo pessoal das missões e pelo componente policial, 

contribuintes na implementação da proteção de civis nos mandatos do CSNU 

(UNITED NATIONS, p. 1-2, tradução nossa). Esse esforço culminou com a 

publicação do Conceito Operacional do DPKO para a Proteção de Civis no Contexto 

das Operações de Manutenção de Paz sob a Égide da ONU, em 2010. 

O referido conceito operacional tem como principal objetivo: 

 
6. [...] basear-se nas lições existentes e na experiência adquirida para (i) 
alcançar um entendimento compartilhado sobre a implementação da 
proteção de civis nos mandatos das Nações Unidas, e (ii) identificar e 
organizar o conjunto de tarefas a serem conduzidas por essas missões 
dentro de uma estrutura conceitual clara, de forma a apoiar sua aplicação 
prática (Id., 2010a, p. 2, tradução nossa). 

 
Esse conceito tem sede na ideia de que a proteção de civis deve refletir e 

sustentar-se nos princípios básicos das operações de manutenção de paz. Ademais, 

reconhece que a proteção dos seus nacionais é responsabilidade primária do Estado 

anfitrião e que o apoio da ONU possibilita ao governo local reafirmar sua autoridade 

e focar na reconstrução da nação e de suas instituições fundamentais. 

Um estudo independente comissionado pelo DPKO e pelo OCHA, em 2009, 

proporcionou a fundamentação teórica para a elaboração desse Conceito 

Operacional. O trabalho intitulado Protecting Civilians in the Context of UN 

Peacekeeping Operations (HOLT; TAYLOR; KELLY, 2009) concluiu, entre outros 

aspectos que: era necessário que o DPKO, em coordenação com demais atores 

envolvidos, criasse um conceito operacional para a proteção de civis; era 

fundamental a inclusão da proteção de civis nos primeiros estágios do planejamento 
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de uma operação de manutenção de paz; as missões de campo deveriam pautar-se 

em orientações escritas claras, para que os militares pudessem desenvolver suas 

estratégias de proteção. 

O trabalho acadêmico citado sinalizou, ainda, que os atores internos e 

externos às atividades conduzidas no campo, onde efetivamente produzem-se os 

efeitos práticos das missões, costumam assinalar três visões distintas sobre a 

proteção de civis nas operações de manutenção de paz. O primeiro grupo entende 

que a proteção compreende o amplo conceito de respeito aos direitos fundamentais 

do homem, contidos nas normas do DIH e nos direitos humanos. Esse paradigma é 

compartilhado pela grande maioria dos grupos humanitários. O segundo grupo 

acredita que a proteção de civis consiste, fundamentalmente, em proteção contra 

agressões físicas. Por fim, o terceiro grupo enfatiza que a proteção de civis é 

inerente ao resultado esperado de uma missão e que, desta forma, é redundante 

como uma tarefa específica do mandato. 

Entretanto, para a formulação de seu conceito operacional, o DPKO assinalou 

que não se fazia necessária a comunhão completa desses paradigmas. Em vez 

disso, era mais importante que o DPKO e o DFS concebessem seu entendimento 

claro sobre a proteção de civis, de acordo com aquilo que, efetivamente, as 

operações de manutenção de paz da ONU eram capazes de fazer. Assim, o 

conceito operacional leva em consideração todas as atividades de proteção 

mandadas e assumidas pelas forças de paz, permitindo-lhes flexibilidade suficiente 

para os diversos contextos nos quais elas operam (UNITED NATIONS, 2010a, p. 3, 

tradução nossa). 

Destarte, são propostas três camadas de proteção que devem ser 

desenvolvidas pelas forças de paz: 

 
Camada 1: Proteção por meio do processo político. O conflito não possui 
solução militar, somente política; [...] Nesse caso, um acordo político 
abrangente permite que a violência e os ataques a civis sejam contidos e as 
disputas entre grupos e o governo passem a acontecer no plano político 
com a redução das ameaças; 
Camada 2: Proteção contra a violência física. É a mais visível das camadas, 
na qual o custo humano da ausência ou inabilidade da proteção deve ser 
mitigado ou eliminado; e, 
Camada 3: Proteção por meio da criação e manutenção de um ambiente de 
proteção. Nesta camada, as atividades de peacebuilding (construção da 
paz) são planejadas e executadas para ter grande impacto nas causas do 
conflito [...] (NUNES, 2014, p. 7). 
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As três camadas descritas devem apoiar-se mutuamente e ser conduzidas de 

forma simultânea. Em muitos casos, haverá uma forte conexão entre as tarefas 

conduzidas em uma camada e outra. 

Quanto à segunda camada, é importante ressaltar que, para sua consecução, 

faz-se necessário um estreito relacionamento entre os componentes civil e militar da 

missão. “A proteção contra a violência física foi pensada nos níveis operacional 

(liderança e estado-maior da missão) e tático (componentes da missão e inferiores), 

para ser planejada e executada em quatro fases: prevenção, antecipação, resposta 

e consolidação” (NUNES, 2014, p. 7), conforme pode ser observado abaixo 

 
Fase 1 – Garantia e Prevenção. As medidas nesta fase são direcionadas 
para reassegurar a intenção de proteger a população local, por meio de 
atividades passivas e de rotina. [...] 
Fase 2 – Antecipação. Onde as medidas da fase 1 forem insuficientes ou 
quando grandes riscos forem detectados, medidas de antecipação mais 
ativas devem ser requeridas. [...] Em relação aos componentes militar e 
policial, o posicionamento estratégico de tropas e o aumento do 
patrulhamento pró-ativo e de grande visibilidade podem ser considerados. 
Fase 3 – Resposta. Quando a ameaça de agressão física contra civis for 
aparente, e se as ações conduzidas nas fases anteriores não forem 
suficientes, medidas mais ativas podem ser necessárias para dissuadir 
potenciais agressores de conduzir atos hostis. O posicionamento 
estratégico da polícia ou ação direta das forças militares devem ser 
considerados como uma opção, [...] ou o uso da força como último recurso 
quando a população estiver sob a ameaça iminente de agressão física. [...] 
Fase 4 – Consolidação. Este conjunto de atividades é endereçado para a 
estabilização de uma situação pós-conflito. O objetivo é assistir a população 
local e as autoridades para que retornem ao estado de normalidade, e criar 
as condições para que o retorno da crise seja diminuído [...] (UNITED 
NATIONS, 2010a, p. 8-9, tradução nossa). 

 
O documento do DPKO detalha, por fim, um conjunto de atividades 

conduzidas pelas operações de manutenção de paz ao redor do mundo, que se 

relacionam com a proteção de civis. São elas: suporte ao processo político; 

gerenciamento de conflitos e suporte à reconciliação; proteção contra violência 

física; criar condições para o desenvolvimento da ajuda humanitária; promoção e 

proteção dos direitos humanos; soluções a situação de deslocados e refugiados; rule 

of law, reformas do setor de segurança e DDR (desarmamento, desmobilização e 

reintegração) de grupos armados; e desminagem humanitária. Ressalta, ainda, a 

despeito de serem tarefas bem-sucedidas em diversas missões, para que tenham 

êxito, que é necessário que sejam tomadas de uma forma compreensiva (UNITED 

NATIONS, 2010a, p. 4-6, tradução nossa). 
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2.2.4 Desenvolvimento da Estratégia de Proteção de Civis 

 

O DKPO, em trabalho conjunto com DFS, elaborou em 2010 o documento 

denominado Nota com Orientações para o Desenvolvimento de Estratégias de 

Proteção de Civis nas Operações de Manutenção de Paz da ONU (Framework for 

Drafting Comprehensive Protection of Civilians Strategies in UN Peacekeeping 

Operations).  O documento fornece parâmetros e considerações importantes para o 

desenvolvimento de estratégias para a proteção de civis, essenciais para garantir 

que seja implementado de forma eficaz dos mandatos para tal proteção, autorizados 

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.  

Essa iniciativa foi fruto de observações do CSNU, por intermédio da 

Resolução nº 1894, na qual é enfatizada a necessidade da inclusão de estratégias 

para proteger civis nos planos operacionais das missões de paz. 

O processo de desenvolvimento dessas estratégias constitui, nessa direção, 

uma excelente oportunidade para tornar claros os papéis e responsabilidades entre 

os diversos atores, internos e externos à operação, de forma a melhor coordenar as 

ações de prevenção e resposta às agressões contra civis. Assim, todos os 

elementos envolvidos na proteção, incluindo os governos locais e a população civil, 

devem ser consultados quando desse processo, ainda que seu nível de 

envolvimento varie de acordo com o contexto político e operacional da missão 

(UNITED NATIONS, 2010b, p. 3, tradução nossa). 

O planejamento para a proteção de civis inicia-se com o mandato do CSNU 

para o desdobramento de uma operação de paz. Como afirmou Nunes (2014, p. 10), 

um mandato que determine especificamente a proteção de civis como tarefa trará 

uma linguagem objetiva, delineando condicionantes como: tomar as medidas 

necessárias para fazê-lo; fazê-lo dentro das áreas de responsabilidade da missão; 

fazê-lo dentro de suas capacidades; e fazê-lo sem prejuízo da responsabilidade 

primária do Estado anfitrião. A partir do mandato, são elaborados o Quadro de 

Trabalho de Integração Estratégico (Integrated Strategic Framework – ISF) e o 

Conceito da Missão (Mission Concept), plano por meio do qual a missão pretende 

implementar seu mandato. As tarefas de proteção de civis devem estar contidas 

nesses documentos. 

Posteriormente, as atividades de PoC incluídas nesses documentos serão 

estudadas à luz do terreno para a produção da Estratégia de Proteção de Civis da 
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Missão. Ainda segundo Nunes (2014, p. 10), a Estratégia “será o documento 

norteador das tarefas, prospecção de cenários e definição de possibilidades e 

coordenação dos atores de proteção existentes na área da missão [...].” Cada 

missão, portanto, desenvolve a sua própria estratégia para proteger civis, levando 

em consideração: seu mandato, lideranças, ameaças, vulnerabilidades e 

características da população, ambiente operacional, terreno e outros aspectos 

específicos da situação (UNITED NATIONS, 2013, p. 10, tradução nossa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de UNITED NATIONS, 2013, p. 18, tradução nossa. 
 

A figura anterior expõe, de forma sintética, a sequência do planejamento para 

a proteção de civis, desde a concepção da missão de paz no nível estratégico, até 

as situações no nível tático. 

A Estratégia de PoC deve cobrir o horizonte de tempo de 01 (um) ano. Ela 

deve ser focada e concisa, levando em consideração a experiência de que 

estratégias extremamente detalhadas, não voltadas para a ação, são pouco efetivas. 

A Estratégia deve, ainda, apoiar-se em uma Matriz de Implementação, que facilitará 

a sua tradução em atividades operacionais a serem cumpridas pelos diferentes 

componentes da operação. O quadro abaixo demonstra um exemplo de Matriz de 

Implementação das atividades de PoC em uma operação de manutenção de paz da 

ONU. 

 

 

CONSIDERAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO 
A Estratégia para a PoC deve estar incorporada pelo componente militar até o escalão 

Batalhão e Companhia 

 
 

Conceito da 

Operação 
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Estratégia 

de PoC 

Diretrizes do 
Force 

Commander 

Plano de 

Campanha 

Quatro 
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do 
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Figura 2 - Considerações para o planejamento da proteção de civis 
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Riscos para a 

Proteção de Civis 

Atividades/Medidas 

de Mitigação 
Responsável Atores em apoio 

    

    

    

Quadro 1 - Matriz de Implementação da Estratégia de Proteção de Civis 
Fonte: Adaptado de UNITED NATIONS, 2010b, p. 17, tradução nossa. 
 

O Conceito da Missão e a Estratégia de PoC irão orientar os componentes 

militar, policial e civil para os ajustes dos seus respectivos Conceitos de Operação 

(CONOPS), no contexto do Processo de Planejamento para Missões Integradas 

(Integrated Mission Planning Process – IMPP), típico das operações de paz 

multidimensionais, conforme afirma Nunes (2014, p. 11). O CONOPS contém 

relevantes informações sobre o conceito da missão militar, as fases da operação, 

ameaças, organização das tarefas, linhas de ação, estruturas e fronteiras, parceiros 

e estruturas de coordenação. Nesse ponto do planejamento, o DPKO emite as ROE 

para a missão (UNITED NATIONS, 2013, p. 19, tradução nossa). 

Por sua vez, “os CONOPS e os Planos de Trabalho, ambos elaborados no 

nível estratégico, transformar-se-ão em documentos no nível operacional pelos 

ajustes feitos pelo próprio staff da missão” (NUNES, 2014, p. 11). O Estado-Maior da 

missão é responsável, assim, por incluir a Estratégia de Civis no CONOPS e por 

desenvolver a Ordem de Operações, derivada do próprio conceito e das diretrizes do 

Comandante da Força de Paz (Force Commander). . 

Os batalhões devem emitir suas próprias ordens de operações, no nível 

tático, que definirão as ações relativas à proteção das populações civis sob ameaça 

iminente de agressão física. Uma missão que tem a proteção de civis como tarefa 

principal deve considerar esse aspecto central durante o processo de planejamento 

de seu componente militar. Nessa situação, as ordens táticas devem refletir uma 

análise que leve em consideração as ameaças locais, as vulnerabilidades da 

população e as capacidades da Unidade em agir no amplo espectro (prevenção, 

antecipação, resposta e consolidação).  
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2.3 USO DA FORÇA NAS MISSÕES DE PAZ DA ONU 

 

O entendimento comum quanto à expressão “uso da força”, dentro das 

operações de manutenção de paz, é que esta “[...] consiste na aplicação de meios 

violentos por um sistema militar controlado politicamente” (KJEKSRUD apud 

BRAGA, 2012, p. 51). Segundo Braga (2012, p. 49), “possivelmente, uma das 

evoluções e mudanças mais significativas ocorridas durante essas seis décadas de 

existência das operações de paz diz respeito exatamente ao uso da força”.  

Entre os princípios estabelecidos pela Carta da ONU, ressalta-se que: 

 
4. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a 
ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência 
política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os 
Propósitos das Nações Unidas (UNITED NATIONS, 1945, p. 6). 
 

Percebe-se que o uso da força era condenado na nova Carta, à exceção das 

situações de autodefesa, detalhadas no artigo 51, e daquelas apresentadas em seu 

Capítulo VII, relativas às ameaças à paz, à sua ruptura e aos atos de agressão.  

Desta forma, as primeiras operações de manutenção de paz da ONU previam 

a não utilização da força. Esse aspecto era importante, pois preservava, em sua 

integridade, os propósitos estabelecidos em seu documento fundador.  

Os princípios básicos, conhecidos por alguns autores como “Santíssima 

Trindade” (Holy Trinity) das operações de manutenção de paz (BELLAMY; 

WILLIAMS apud BRAGA, 2012, p. 53) foram estabelecidos à época da UNEF I 

como: imparcialidade, consentimento e uso mínimo da força (BRAGA, 2012, p. 53). 

Após a Guerra Fria, emergiu aquilo que tem sido amplamente reconhecido 

como nova forma das operações de manutenção de paz. “Esse período possibilitou 

grande ampliação da atuação da ONU na preservação da segurança internacional” 

(BRAGA, 2012, p. 54). As operações de paz passaram, então, a ser empregadas em 

tarefas bem mais complexas e ambiciosas que aquelas para as quais foram 

inicialmente concebidas (TALENTINO apud BRAGA, 2012, p. 54), havendo, por 

consequência, uma demanda cada vez maior pelo uso da força. 

Destarte, a UNAMSIL receberia, em 1999, o mandato para proteger civis, 

sendo autorizado pelo CSNU a empregar as “ações necessárias” para garantir a 

segurança e a liberdade de movimento para o seu pessoal e para proteger os civis 
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sob ameaça iminente de violência física (UNITED NATIONS, 1999c, p. 3, tradução 

nossa). 

Os fracassos observados nas missões de paz na década de 1990, que 

culminaram com as catástrofes humanitárias ocorridas na Somália, em Ruanda e na 

Bósnia, levaram a ONU a promover um painel de debates, cujo resultado foi o 

Relatório Brahimi, publicado no ano 2000. Uma das mais importantes conclusões foi 

que, para atuar em áreas mais complexas, seria necessário que as forças de paz 

dispusessem dos instrumentos adequados, tanto em termos do mandato, quanto em 

capacidade militar. Foi justamente neste contexto que surgiu uma nova geração de 

operações de manutenção de paz, complexas, multidimensionais e integradas, cujos 

mandatos passaram a estar amparados no Capítulo VII da Carta de São Francisco. 

Desse modo permitia a utilização de todas as medidas necessárias para a 

consecução dos objetivos, inclusive o uso da força (BELLAMY; WILLIAMS apud 

BRAGA, 2012, p. 55). 

Ultimamente, “a Doutrina Capstone, publicada em 2008, ampliou 

consideravelmente o conceito do uso da força, concebendo a sua aplicação para 

assegurar a execução de qualquer tarefa que esteja prevista no mandato” (BRAGA, 

2012, p. 56). Assim, pode-se depreender que existe clara predisposição da ONU e, 

especialmente, de seu CS, para fazer uso cada vez maior e frequente da força nas 

operações de paz, sempre que isto for necessário, principalmente em prol da 

proteção de civis. 

Não obstante, as ações táticas coercitivas, sobretudo aquelas orientadas para 

a proteção de civis, dependem de um planejamento preciso e correto, que considere 

e identifique os riscos e ameaças no terreno, além da capacidade da missão em 

alocar seus recursos de forma racional. 

Os riscos que envolvem a PoC podem ser entendidos como o resultado da 

multiplicação das ameaças pelas vulnerabilidades da população civil (RISCOS = 

AMEAÇAS X VULNERABILIDADE). 

A ameaça, em seu turno, é o produto dos seguintes fatores relacionados aos 

agressores: capacidade, intenção e oportunidade (AMEAÇA = CAPACIDADE X 

INTENÇÃO X OPORTUNIDADE). Os seguintes questionamentos podem auxiliar a 

identificação das características do agressor (UNITED NATIONS, 2013, p. 28, 

tradução nossa): 
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- Qual a motivação para a violência? (Ela é voltada para grupos políticos ou 

objetivos militares específicos?); 

- A violência perpetrada contra os civis é essencial para a sobrevivência do 

grupo beligerante? 

- O que o motivo da violência contra os civis nos fornece de informação para 

que a resposta seja necessária para a proteção? 

Dessas perguntas, pode-se concluir que: 

[...] (se a violência é estrategicamente usada contra comunidades 
específicas, então a dissuasão pode ser efetiva; mas se a violência é 
oportunista, então uma dissuasão efetiva iria requerer “um peacekeeper em 
cada vila e atrás de cada árvore”, e isto não é prático. Neste caso, seria 
necessário impor uma postura pró-ativa designada para retirar a iniciativa 
das forças beligerantes.) Note que a violência contra civis nunca é 
justificada, independente do motivo (UNITED NATIONS, 2013, p. 28-29, 
tradução nossa). 
 

É essencial que as unidades operacionais da missão conduzam, de forma 

permanente e regular, a análise das ameaças no terreno. 

Seguindo o cálculo para a determinação dos riscos, devem-se observar as 

vulnerabilidades da população, que se baseiam nas características dos civis e nos 

fatores do ambiente operacional. Esses fatores podem ser assim definidos (Ibid., p. 

33, tradução nossa): 

- características individuais ou da comunidade: idade, sexo, etnia, afiliação 

política, religião e status social; 

- fatores do ambiente operacional: as pessoas desalojadas ou refugiadas 

veem a sua vulnerabilidade aumentada. Além disso, outras características do 

ambiente operacional, tais como: posição geográfica, nível de urbanização, nível de 

autoridade do Estado e a sua capacidade na área considerada, infraestrutura e 

comunicações; 

- acesso à assistência: capacidade que as pessoas, suas famílias e 

comunidades têm para acessara assistência humanitária, considerando as barreiras 

linguísticas, a liberdade de movimento e as possíveis barreiras sociais e políticas 

para a comunicação com estrangeiros. 

Desta forma, a vulnerabilidade pode ser representada como: 

 

 

Quadro 2 – Vulnerabilidade da população civil 
Fonte: Adaptado de UNITED NATIONS, 2013, p. 32, tradução nossa. 
 

VULNERABILIDADE = (FATORES INDIVIDUAIS OU DA COMUNIDADE X 
FATORES DO AMBIENTE OPERACIONAL) / ACESSO À ASSISTÊNCIA 
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Infere-se, deste modo, que os riscos para a proteção de civis devem ser 

priorizados de acordo com a probabilidade relativa de ataque, bem como o impacto 

que se pretende alcançar em cada situação analisada. Assim, os recursos e 

capacidades da missão devem ser alocados de forma oportuna e no local adequado, 

evitando desperdício de meios e assunção de riscos desnecessários para a tropa. 

Dessa forma, é fundamental entender que as ações militares devem ser 

orientadas para reduzir as ameaças, caracterizadas pelo agressor, bem como a 

vulnerabilidade da população local. Com efeito, iniciativas de patrulhamento, 

proteção de campos de refugiados, apoio à assistência humanitária, 

estabelecimento de zonas de segurança e engajamento com as lideranças locais 

podem contribuir sensivelmente para a diminuição da vulnerabilidade dos habitantes 

do país. Quando necessária, a força deve ser usada contra os perpetradores nas 

operações ofensivas, no estabelecimento de pontos de controle (check points), no 

controle de infraestruturas estratégicas, no patrulhamento robusto e na captura de 

lideranças das milícias (UNITED NATIONS, 2013, p. 36, tradução nossa). 

A figura seguinte sintetiza algumas operações que visam a esses objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3 – Reduzindo ameaças e vulnerabilidades 
Fonte: Adaptado de UNITED NATIONS, 2013, p. 36, tradução nossa. 
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2.3.1 A Responsabilidade de Proteger (R2P) 

 

O conceito da Responsabilidade de Proteger (Responsability to Protect – 

R2P) foi originalmente cunhado pela Comissão Internacional sobre Intervenção e 

Soberania Estatal (ICISS, sigla em inglês) como: 

 
Uma recente norma internacional, que determina que os Estados tenham a 
responsabilidade primordial de proteger suas populações de genocídio, 
crimes de guerra, crimes contra a humanidade e limpeza étnica, mas, 
quando o Estado falha na proteção de seus cidadãos, a responsabilidade 
recai sobre a comunidade internacional (INTERNACIONAL COALITION 
FOR THE RESPONSABILITY TO PROTECT apud FOLEY, 2013, p. 10). 
 

A responsabilidade de proteger permite, em sua essência, a possibilidade de 

atuação da comunidade internacional, geralmente armada, nos países nos quais 

sejam observadas graves violações dos direitos humanos contra as populações 

civis. “Essa ação pressupõe a incapacidade de o Estado prover segurança aos seus 

nacionais e independe do consentimento da nação em questão” (FAGANELLO, 

2013, p. 157). 

Em setembro de 2005, o conceito foi adotado pela Assembleia Geral da ONU 

em sua Resolução 60/1, durante a Cúpula Mundial de 2005 (UNITED NATIONS, 

2005). A iniciativa transformou a responsabilidade de proteger em princípio 

internacional endossado por todos os Estados membros das Nações Unidas. O 

CSNU também reafirmou as disposições relativas ao tema, ficando, assim, a R2P 

defendida no nível mais alto do processo de tomada de decisão6 (FOLEY, 2013, p 

10). 

É interessante observar que a R2P não cria direitos ou obrigações novos e 

que “o Documento Final da Cúpula Mundial de 2005 declara, no final das contas, 

que o Conselho de Segurança deve continuar a autorizar o tipo de intervenção que 

já é prática nas Nações Unidas há anos” (CHESTERMAN apud FOLEY, 2013, p. 

11). Desta forma, o instrumento eleito pelo relatório da ICISS para dar cumprimento 

a essa responsabilidade de reagir foi o peace enforcement. 

Desde sua concepção, a aplicação desse princípio é controversa, sobretudo 

quanto às suas implicações na esfera política. Alguns aspectos permanecem 

obscuros, como, por exemplo, o emprego da força militar como último recurso. É 

fundamental observar que só é possível esgotar o uso de meios menos intrusivos 

                                                                 
6 A R2P foi endossada pelo CSNU pela Resolução n º 1674, de 28 de abril de 2006. 
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contra a soberania se os instrumentos políticos e diplomáticos forem ineficazes. Em 

última análise, “a força militar precisa atuar de forma coordenada com outras 

atividades e estar preparada para agir, como último recurso, de modo a causar o 

menor dano possível à vida e à propriedade” (JÚNIOR, 2013, p. 43). 

A despeito de sua associação à imposição da paz, o uso da força militar em 

nome da comunidade internacional continuará a ocorrer por intermédio das missões 

de manutenção de paz robustas, desencadeadas com o consentimento do Estado 

envolvido. Essas operações devem ser entendidas como tropas capazes de usar a 

força, em nível operacional, para a autoproteção, para garantir a liberdade de 

movimento e para prevenir situações que dificultem ou obstruam a implementação 

do mandato (Ibid., p. 45-46). 

Segundo Kelly (2013, p. 53), “o objetivo de qualquer operação para a 

proteção de civis ou para a prevenção ou interrupção de grandes violações dos 

direitos humanos é impedir os perpetradores de realizarem suas intenções.” 

A figura seguinte representa a combinação de fatores militares e não militares 

necessários para: 

- reduzir a vulnerabilidade da população; 

- modificar a intenção do agressor de cometer atrocidades; e 

- reduzir a capacidade do agressor de cometer atrocidades. 

 

 

Figura 4 – Abordagens Tática e Estratégica para a Proteção de Civis 
Fonte: KELLY, 2013, p. 57. 
 

Na maioria das situações, é impossível eliminar completamente a 

vulnerabilidade da população vítima de ataques. Faz-se necessário, portanto, a 

elaboração de uma estratégia eficaz, que privilegie a mudança da intenção do 

agressor ou a eliminação de sua capacidade para atacar civis. A escolha da 
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abordagem mais eficiente ocorrerá a partir da compreensão das motivações do 

perpetrador. 

Para alguns agressores, a violência contra civis é instrumental para a 

consecução dos seus objetivos. Em tais casos, a ameaça da força coercitiva (ou 

outras medidas) pode dissuadi-lo de continuar os ataques, modificando, em última 

instância sua intenção (KELLY, 2013, p. 55). 

Para outros criminosos, por sua vez, a violência contra civis é intrínseca aos 

seus objetivos. Nesses casos, o agressor passa a enxergar a existência da 

população civil como uma ameaça a seus interesses e, por isso, decide destruí-la. 

Portanto, “níveis bem maiores de coerção são necessários para obrigar o agressor a 

reavaliar não só seus métodos, mas também seus objetivos fundamentais. [...] 

Somente a eliminação decisiva de suas capacidades cessará a ameaça.” (Ibid., p. 

55). 

Analisadas as motivações dos perpetradores e a forma como conduzem suas 

agressões, o comandante deve planejar o uso da força militar, priorizando um dos 

níveis abaixo apresentados. 

1) Proteção tática: evita ataques em um momento e local específicos. 

Essa proteção tem foco na redução da vulnerabilidade da população, por 

meio de defesa móvel ou estática. A abordagem apresenta significativas 

deficiências, pois é impossível proteger os civis em todo lugar, durante todo o tempo. 

Além disso, ”a proteção tática só dura enquanto a operação militar se mantiver. 

Portanto, se ao fim da ação tática o agressor não tiver suas capacidades reduzidas a 

população ficará sujeita a novos ataques” (KELLY, 2013, p. 56-57). 

2) Proteção estratégica: destinada a neutralizar a ameaça de forma mais 

extensa, impedindo ataques adicionais no futuro. A proteção estratégica envolve o 

uso de operações ofensivas para neutralizar a fonte de ameaças à população civil. 

Essa proteção envolve ações que objetivam modificar a intenção do agressor ou 

ceifar-lhe as capacidades logísticas e operacionais. Além disso, quando o próprio 

governo for o responsável pelas atrocidades cometidas, a proteção estratégica pode 

envolver a mudança de regime com todas as implicações a ela associadas7. 

                                                                 
7 Toma-se como exemplo a operação conduzida pela OTAN, no ano de 2011, na Líbia. A Unified 

Protector conduziu operações no nível estratégico, visando a derrotar as forças governamentais do 
regime de Muanmar Kadafi. Essa missão foi autorizada pelo CSNU, por meio da Resolução 1973, 
para impedir as grandes violações dos direitos humanos registradas naquele país, sendo, portanto, 
enquadrada na doutrina da R2P (KELLY, 2013, p. 57). 
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Operações eficazes para proteger civis requerem, portanto, uma abordagem 

mista, que envolva operações defensivas para proteger fisicamente os civis e 

operações ofensivas, direcionadas ao agressor. A sinergia entre essas operações 

tira a iniciativas das mãos dos perpetradores e dificulta sua ação contra os civis, 

enquanto aplica pressão estratégica para mudar suas intenções ou derrotá-los de 

modo decisivo. 

Não obstante, a efetividade da força militar também depende de outras 

condições que devem ser determinadas, conforme Júnior (2013, p. 46): 

- configuração: estrutura, efetivo das tropas, equipamento; 

- nível de prontidão: capacidade de desdobramento a curto prazo; 

- treinamento: adequado às necessidades apresentadas durante as 

operações; 

- mandatos: descrições claras e precisas dos objetivos políticos; a extensão e 

os limites ao uso dos meios previstos no Capítulo VII da Carta da ONU; e os meios 

de se controlar o uso da força; 

- regras de engajamento: claras, precisas e proporcionais ao tipo de missão a 

ser realizada; e 

- mecanismos para a coordenação civil-militar: devem apresentar o mais alto 

grau de coordenação e cooperação entre os elementos existentes na zona de ação 

das tropas da ONU. 

Há de se considerar que a proteção de civis é bem distinta da doutrina do 

R2P. A última, assim como a primeira, prevê o uso da força, autorizada pelo CSNU, 

para proteger os civis em situações específicas. A principal diferença entre os 

conceitos reside, entretanto, nos seus objetivos. A R2P só tem o objetivo de proteger 

a população contra graves violações de direitos humanos, quando o Estado no qual 

esses crimes ocorrem fracassa na proteção de sua população. Isso torna o escopo 

da R2P muito mais restrito que a doutrina de proteção de civis, parecendo, em 

verdade, um retrocesso em termos de um padrão já consolidado, de acordo com 

Foley (2013, p. 14). 

Entretanto, apesar de apresentarem abordagens distintas, é passível de 

observação que ambos os princípios preconizam os mesmos tipos de ações 

coercitivas no terreno, de forma a conferir a proteção tática às populações 

ameaçadas. Destarte, conforme Nunes (2014, p. 18), a R2P difere da proteção de 

civis por abranger o uso da força no nível estratégico, nas situações particulares 
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mencionadas, tendo influência, em última instância, sobre a soberania do Estado 

agressor. Tal concepção tem colaborado para que surjam argumentos a favor de um 

controle notadamente mais cerrado sobre o uso da força de forma estratégica.  

 

2.3.2 Regras de Engajamento 

 

As regras de engajamento são responsáveis por estabelecer os parâmetros e 

limites para o uso da força pelos militares em uma missão de operação de 

manutenção de paz (FAGANELLO, 2013, p. 54). 

 Elas asseguram que as ações militares respeitarão os princípios da Carta da 

ONU, o seu mandato, bem como os dispositivos do DIH. Desta forma, as ROE 

auxiliam o Force Commander na tarefa de implementar os objetivos militares em 

consonância com a resolução pertinente do CSNU, observadas a gradação e a 

proporcionalidade no uso da força (UNITED NATIONS apud FAGANELLO, 2013, p. 

54-55). 

Em meio à série de mudanças na prática da manutenção da paz no âmbito 

das Nações Unidas, o DPKO formou, em julho de 2001, um grupo de trabalho com a 

finalidade de produzir um modelo de ROE para futuras operações (FINDLAY, 2002, 

p. 347, tradução nossa). O resultado desse trabalho foi intitulado “Diretrizes para o 

Planejamento de Regras de Engajamento para as Operações de Manutenção de 

Paz das Nações Unidas”. Essa iniciativa representou um significativo avanço para a 

conduta das operações de paz, ao estabelecer um processo consistente e lógico 

para a formulação e aplicação das ROE. 

O documento consiste em instruções gerais para a elaboração, aprovação e 

implementação das ROE no contexto de uma missão de paz e contém uma lista de 

ROE numeradas, que servem de subsídio para a preparação de regras específicas 

para cada mandato (FINDLAY, 2002, p. 348, tradução nossa). As ROE numeradas, 

elencadas pelas diretrizes, têm enquadrado todos os contingentes das operações de 

manutenção de paz desde o estabelecimento da Missão das Nações Unidas na 

República Democrática do Congo (MONUC)8. (FINDLAY, 2002, p. 349, tradução 

nossa). 

                                                                 
8  A MONUC foi estabelecida no ano 2000, por meio da Resolução n º 1291 do CSNU.  
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As diretrizes estabelecem que a responsabilidade para a formulação das 

regras de engajamento é do DPKO, o qual deverá preparar uma minuta de acordo 

com as particularidades do mandato da missão (FAGANELLO, 2013, p. 55). O 

Subsecretário-Geral para Operações de Manutenção de Paz as autoriza, após a 

revisão realizada pelo Escritório das Nações Unidas para Assuntos Jurídicos (Office 

for Legal Affairs – OLA). O trabalho final deverá ser analisado conjuntamente pelo 

Force Commander e pelo Representante Especial do Secretário-Geral (Special 

Representative of the Secretary-General – SRSG), os quais podem propor 

sugestões e mudanças (FAGANELLO, 2013, p. 55). 

Com relação ao uso da força para proteger civis sob iminente ameaça de 

agressão física, a ONU reforçava sua intenção em aumentar gradativamente o nível 

de violência em suas missões de paz. Nesse particular, na lista de ROE numeradas 

há a previsão expressa de duas situações específicas, que são: 

 
Regra nº 1.8  
 
O uso da força, incluindo força fatal, para defender qualquer pessoa civil 
que necessite de proteção contra ato hostil ou tentativa hostil, quando as 
autoridades competentes locais não estiverem em posição de prestar 
assistência imediata, é autorizado. Quando e onde possível, a permissão 
para o uso da força deve ser solicitado pelo comandante superior imediato. 
[...] 
 
Regra nº 1.10 
 
O uso da força, incluindo força fatal, contra qualquer pessoa ou grupo que 
limite ou pretenda limitar a liberdade de movimento, é autorizado [...] 
(UNITED NATIONS, 2000a, Anexo I p. 1, tradução nossa). 

 
Essas inovações esclareceram, pela primeira vez, que os comandantes da 

forças de paz não deveriam exceder os limites contidos nas regras de engajamento, 

sem autorização. Assim, os chefes militares são agora obrigados a verificar se as 

ROE são adequadas para a situação no país, propondo, tão logo seja possível, as 

mudanças necessárias, a fim de buscar a efetividade em suas ações (FINDLAY, 

2002, p. 349, tradução nossa). Não obstante, nenhuma diretriz ou orientação deve 

restringir o direito individual dos membros da missão de agir em legítima defesa 

(UNITED NATIONS, 2000a, p. 3, tradução nossa). 

É ainda responsabilidade do comandante do contingente garantir que todos 

os seus subordinados entendam as regras de engajamento. Elas deverão ser 

traduzidas para todos os idiomas dos TCC (Ibid., p. 349, tradução nossa) e 

transmitidas ao efetivo militar e policial da missão antes da chegada ao terreno. O 
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contingente deverá ser treinado a partir das previsões das ROE, bem como deverá 

assimilar e compreender cada item disposto no documento. Desta forma, o 

cumprimento fiel das normas e a intimidade da tropa com suas disposições irão 

garantir o bom desempenho da missão no terreno, evitando que danos colaterais e 

excessos sejam cometidos (FAGANELLO, 2013, p. 55). 

 

2.3.3 As implicações do uso da força 

 

De acordo com Júnior (2013, p. 44), “é preciso observar que a força militar 

envolve muitas vezes um grande dispêndio de recursos humanos e materiais. Ela 

também pode causar danos que às vezes pioram os efeitos dos crimes contras as 

populações vítimas do conflito”. 

A Doutrina Capstone, ao abordar o princípio do uso mínimo da força, 

considera as possíveis implicações que este recurso pode causar na operação de 

paz: 

 
O uso da força pela operação de manutenção de paz das Nações Unidas 
tem sempre implicações políticas e pode, frequentemente, produzir 
consequências imprevistas. Julgamentos acerca deste uso devem ser 
tomados no escalão apropriado dentro da missão, baseados em uma 
combinação de fatores, incluindo as capacidades da missão; percepções do 
público; impacto humanitário; proteção da força; segurança do pessoal; e, 
mais importante, o impacto que este tipo de ação trará para o 
consentimento nacional e local, relativos à missão (UNITED NATIONS, 
2008, p. 35, tradução nossa). 

 
O uso da força nas missões de paz apresenta diferentes aspectos a serem 

observados. O primeiro deles, que requer bastante atenção, diz respeito aos 

princípios básicos dessas missões. 

A figura seguinte representada propõe uma interrelação entre os princípios 

norteadores das operações de manutenção de paz da ONU, sugerindo a 

interferência que o uso da força provoca no consentimento e na imparcialidade. 

Depreende-se, a partir de sua observação, que o uso da força comporta-se de forma 

inversamente proporcional aos demais princípios. 
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Figura 5 – Relação entre os três princípios básicos das operações de paz 
Fonte: BRAGA, 2012, p. 58. 

 

Portanto, no momento em que ocorre um aumento significativo nos níveis de 

força, ocorre um desbalanceamento em relação às demais variáveis. Desta forma, 

um maior nível de força tende a gerar uma percepção de menor imparcialidade e 

tende a reduzir o grau de consentimento. A recíproca também é verdadeira: baixos 

níveis de imparcialidade e consentimento podem ensejar uma maior demanda para 

o aumento do uso da força, de acordo com Braga (2012, p. 57-58). 

O segundo aspecto relativo à problemática do uso da força por forças de paz 

tem relação com o plano político. Muitos países não se sentem confortáveis em 

participar de missões de paz nas quais é esperado o uso da força. Essa resistência 

decorre de diversos fatores, dentre os quais se destacam: preocupação com os 

princípios constitucionais de soberania, autodeterminação e não intervenção; 

preocupação com possíveis baixas em suas próprias tropas em um conflito estranho 

aos interesses nacionais. Assim, diversas nações declinam o envio de forças para 

integrar operações de paz (BRAGA, 2012, p. 59). 

O terceiro aspecto de grande relevância diz respeito ao relacionamento com 

os demais atores que atuam na proteção de civis e na assistência humanitária. O 

aumento dos níveis de violência, consubstanciados pelo incremento no uso da força, 

poderá provocar um distanciamento indesejado entre os componentes civil e militar 

da missão, podendo comprometer a eficácia das ações conjuntas. Isso decorre do 

pensamento de muitas organizações humanitárias, para as quais a neutralidade é 

essencial, até mesmo por uma questão de sobrevivência física de seus integrantes 

(Ibid., p. 59). 
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De fato, os grupos de assistência humanitária são aqueles que têm sua 

atuação mais limitada pelo uso da força. Contudo, não se vislumbram soluções 

fáceis para essas divergências. Pelo contrário, é provável que a adoção de 

operações cada vez mais robustas pelo CSNU resulte em interferências ainda 

maiores nos próximos anos (BRAGA, 2012, p. 62). 

Em suma, o uso da força acima de determinados limites, além de submeter os 

participantes a situações típicas de um cenário de guerra, gera consequências e 

distorções em todos os níveis, desde o estratégico até o tático. A partir de 

determinado momento, os resultados benéficos advindos das ações coercitivas, 

sobretudo daquelas direcionadas a proteger civis, deixam de compensar os efeitos 

negativos, parando de contribuir para o seu sucesso. Entretanto, nem sempre é uma 

tarefa fácil determinar onde estão situados esses limites. 

 

2.4 RESULTADOS DESEJADOS PARA A EFETIVA PROTEÇÃO DE CIVIS 

 

O engajamento das Nações Unidas em países que emergem de conflitos 

raramente começa com o estabelecimento da operação de paz e tende a continuar 

por muito tempo após a sua retirada. Em alguns casos, a missão de paz pode ser 

precedida ou trabalhar em conjunto com missões políticas especiais das Nações 

Unidas ou escritórios de apoio para a construção da paz (UNITED NATIONS, 2008, 

p. 87, tradução nossa). 

A proteção de civis implica complexa variedade de operações militares. 

Independente de seu objetivo primário, a PoC é uma importante consideração 

política, moral, legal e militar, sem a qual o processo de transição para a paz política 

duradoura não é possível (UNITED STATES OF AMERICA, 2014, p. 1-8, tradução 

nossa). 

Os objetivos de um mandato de PoC e, por consequência, os resultados 

desejados por essa proteção dependerão da natureza da missão e das 

particularidades do país anfitrião. Assim, cada missão deverá desenvolver sua 

própria estratégia, elencando as atividades e os resultados esperados que 

influenciarão de forma positiva a vida da população civil. 

Entretanto, para os fins deste trabalho, será necessária a padronização de 

determinadas áreas críticas, comuns à grande maioria das atuais operações de 
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manutenção de paz e essenciais para a efetiva segurança humana. Essas áreas irão 

oferecer indicadores do grau de proteção alcançado pela ação internacional em 

diferentes missões conduzidas pela ONU.  

Na perspectiva do Exército Brasileiro, “as operações de manutenção de paz 

devem desencadear suas principais tarefas e atividades a partir das seguintes 

condições do Estado Final Desejado9 (EFD): (1) ambiente seguro e estável; (2) 

restauração de serviços essenciais; (3) governança; e (4) desenvolvimento 

econômico e de infraestrutura” (BRASIL, 2015, p. 5-5).  

Os manuais de campanha do Exército dos EUA, relativos às operações de 

paz e às operações de estabilidade10 definem, por sua vez, que a efetiva proteção 

de civis depende da consecução dos seguintes resultados: estabelecimento e 

manutenção de um ambiente seguro, apoio ao estabelecimento de boa governança 

no país anfitrião, apoio ao rule of law, apoio ao bem-estar social e esforços para a 

recuperação econômica e social (UNITED STATES OF AMERICA, 2014, p. 1-10, 

tradução nossa). 

Apesar de os pressupostos da Doutrina Militar Terrestre Brasileira estarem 

alinhados com a literatura estado-unidense, eles não enfatizam que tais condições 

são fundamentais para a efetiva proteção da população civil. Pelo contrário, a PoC 

não é considerada aspecto central da missão, sendo caracterizada como uma tarefa 

operativa a ser realizada pelo componente militar (BRASIL, 2015, p. 4-13). Por essa 

razão, levar-se-ão em consideração neste trabalho os resultados encontrados nas 

publicações do Exército dos EUA.     

Segundo PKSOI (2013, p. 60, tradução nossa), é importante que a 

perseguição de melhorias nessas áreas críticas ocorra durante os diferentes 

estágios da missão, que incluem: 

 - resposta inicial: quando as forças militares devem ser os únicos atores com 

capacidade suficiente para influenciar a situação; 

- transformação: quando atores não militares estão adequadamente 

estabelecidos; e 

- sustentabilidade: quando as autoridades do Estado anfitrião são capazes de 

assumir suas próprias responsabilidades. 

                                                                 
9 Conjunto de condições que define uma situação favorável, política ou militar, que deve ser 
alcançada quando a operação estiver finalizada (BRASIL, 2015).  
10 FM 100 – 23 Peace Operations (1994) e FM 3-07 Stability (2014). 
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Em todos os estágios citados, os aspectos relativos à proteção de civis devem 

ser considerados. Ademais, “cuidados especiais devem estar centrados no papel 

das forças militares nos períodos de transição entre essas fases, durante os quais 

os riscos de agressão contra civis podem aumentar significativamente” (PKSOI, 

2013, p. 60, tradução nossa). 

A figura seguinte mostra a interrelação entre as fases anteriormente 

mencionadas e os resultados desejados pela proteção de civis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Resultados desejados para a proteção de civis 
Fonte: Adaptado de PKSOI, 2013. 
 

O Manual de Operações de Pacificação, em seu turno, define 03 (três) fases 

da contribuição militar congêneres das norte-americanas. Elas são assim elencadas 

e descritas (BRASIL, 2015, p. 2-10 e 2-11): 

- intervenção: caracteriza-se pela realização de ações militares, para criar as 

condições mínimas de segurança à atuação de forças militares e de diversos vetores 

civis nas fases subseqüentes; 

- estabilização: normalmente mais duradoura, baseia-se nas ações de 

segurança e apoio ao esforço coordenado de pacificação, uma vez que o ambiente 

tornou-se relativamente mais seguro se comparado à fase de intervenção; e 

- normalização: caracterizada pelo emprego do componente militar em 

missões que contribuem para a sustentabilidade da região, envolvendo ações de 

Resposta Inicial                 Transformação                       Sustentabilidade 

Estabelecimento e manutenção de um ambiente seguro 

Apoio ao estabelecimento de boa governança no país 
anfitrião 

Apoio ao rule of law 

Apoio ao bem-estar social 

Esforços para a recuperação econômica e social 

Transição Transição 
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segurança, de restabelecimento da lei, de bem-estar econômico e social e da 

governança e participação. 

É mister ressaltar que as ações coercitivas limitadas e as ações construtivas 

devem ocorrer durante toda a operação, com vistas a alcançar as condições 

impostas pelo EFD (BRASIL, 2015, p. 4-2). A figura seguinte demonstra a 

prevalência da participação de atores civis e militares durante as diferentes fases 

das Op Pac.  

 

 

Figura 7 - Natureza e responsabilidades nas atividades, tarefas e ações nas fases das Op Pac 
Fonte: BRASIL, 2015, p. 4-3. 
 

 

2.4.1 Estabelecimento e manutenção de um ambiente seguro 

 

Tal resultado consiste em mitigar as ameaças contra civis e consubstancia o 

aspecto mais crítico para a PoC. A construção de um ambiente seguro proporciona 

as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades relacionadas às 

demais áreas críticas, que envolverão outros atores não militares (PKSOI, 2013, p. 

62, tradução nossa). 

Com efeito, “conquistar e manter uma situação de segurança estável requer 

um enorme esforço, particularmente na execução de tarefas táticas em toda a área 

de operações” (BRASIL, 2015, p. 4-8). A missão de paz alcança esse objetivo 

conduzindo diversas ações militares, de forma a reduzir a violência a níveis 

toleráveis. São exemplos delas (UNITED STATES OF AMERICA, 2012, p. 2-2, 

tradução nossa): 
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- impor o fim das hostilidades e fim dos conflitos em larga escala, empregando 

a força, quando necessário; 

- conduzir as atividades de DDR; 

- fortalecer o controle das fronteiras nacionais; 

- realizar e apoiar ações de desminagem e limpeza de explosivos; e 

- proteger instalações e pontos sensíveis do país. 

As responsabilidades pela promoção da segurança, por sua vez, serão 

normalmente divididas entre os componentes militar e policial da missão, além das 

forças de segurança do país anfitrião (PKSOI, 2013, p. 63, tradução nossa). É 

fundamental, portanto, a comunhão de esforços entre todos os atores envolvidos. 

Nesse particular, a reforma do setor de segurança é um elemento essencial 

para o restabelecimento da ordem pública e do monopólio da segurança pelo Estado 

(PKSOI, 2013, p. 63 – 64, tradução nossa). Dependendo de seu mandato, a 

operação de manutenção de paz multidimensional pode ser chamada para apoiar o 

processo de reestruturação e reforma da polícia nacional e das Forças Armadas 

(UNITED NATIONS, 2008, p. 27, tradução nossa). Caberá ao componente militar da 

missão, portanto, a preparação e o adestramento das futuras forças de segurança 

(BRASIL, 2015, p. 5-22). 

A Decisão nº 2007/11, do Comitê de Política do Secretariado Geral da ONU 

(Secretary General´s Policy Committee), define, assim, o objetivo central da missão 

de paz, relativo ao aspecto da reforma do setor de segurança: 

 
O objetivo da abordagem das Nações Unidas relativa à reforma do setor de 
segurança é criar instituições de segurança efetivas, responsáveis e 
sustentáveis, controladas por civis e com a estrutura do rule of law e do 
respeito aos direitos humanos. O foco deve estar nas agências executivas 
de segurança, nas Forças Armadas, polícia e agências de imposição da lei, 
linha relevante de ministros e órgãos de supervisão da sociedade civil. 
(UNITED NATIONS, 2008, p. 42, tradução nossa). 
 

 

2.4.2 Apoio ao estabelecimento de boa governança 

 

O estabelecimento de um governo transparente e efetivo é crítico para a 

manutenção de um ambiente seguro. Uma boa governança também inclui a PoC. 

Civis permanecerão sob riscos em condições de pouca atuação do Estado, assim 

como nos regimes autoritários que violam sistematicamente os direitos humanos. 
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Assim, as operações de paz multidimensionais são frequentemente 

chamadas para apoiar a restauração e a extensão da autoridade do Estado, 

promovendo lideranças políticas ou coordenando esforços de outros atores 

internacionais. Além disso, a restauração da autoridade do Estado deve incluir 

iniciativas para o desenvolvimento da participação política, assim como o retorno 

imediato do funcionamento das instituições públicas. Quando necessário, a missão 

de paz deve envidar esforços para o crescimento das capacidades de governança e 

para apoiar a reestruturação constitucional ou institucional (UNITED NATIONS, 

2008, p. 28, tradução nossa). 

Como observado, as tarefas relacionadas ao estabelecimento da boa 

governança são conduzidas primordialmente pelos componentes não militares da 

missão. “O componente militar possui um papel limitado no apoio ao pleno 

funcionamento do Estado, devendo, assim, focar seus esforços na restauração da 

administração e na retomada dos serviços públicos” (BRASIL, 2015, p. 5-21). 

Nesse diapasão, as forças militares poderão empreender as seguintes 

ações(UNITED STATES OF AMERICA, 2012, p. 3-2, tradução nossa): 

- estabelecimento da ordem pública e da segurança; 

- apoio à reforma do Poder Judiciário; 

- apoio ao restabelecimento das instituições públicas; 

- apoio à reforma da polícia local; e 

- apoio para a realização de eleições livres. 

 

2.4.3 Apoio ao rule of law 

 

A expressão rule of law refere-se à doutrina, ou mesmo ideologia, de como os 

Estados devem agir. Ela tem sido empregada como sinônimo do governo 

constitucional e, algumas vezes, significa governo democrático, como considerado 

por Clark (1998, tradução nossa). 

Segundo o autor, a compreensão moderna do rule of law parece ter emergido 

como doutrina no fim do século XIX, na Inglaterra. Em essência, o conceito abrange 

as seguintes disposições: 
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- nenhuma pessoa será punida exceto pelo rompimento de lei estabelecida de 

forma ordinária pelas Cortes do país. Isso contrasta com o poder arbitrário e exclui a 

ampla autoridade discricionária; 

- nenhum homem está acima da lei. Todos, independentemente de sua 

posição social, estão sujeitos à lei e são responsáveis diante dos tribunais 

ordinários; 

- os princípios constitucionais são o resultado de decisões judiciais que 

determinam os direitos individuais dos cidadãos. 

Considerando os abusos dos direitos humanos observados durante o século 

XX, a ONU tem promovido, desde 1948, uma insistente campanha para a adoção de 

determinados dispositivos tidos como universais e aplicáveis a todos os Estados 

membros. Conceberam-se, assim, os direitos políticos e civis, além dos econômicos, 

sociais e culturais (CLARK, 1998, tradução nossa). 

Nesta direção, a Decisão nº 2006/47, do Comitê de Política do Secretariado 

Geral da ONU, determina que: 

 
[...] as definições do rule of law em um contexto de conflito ou de pós-
conflito incluem os seguintes setores: justiça de transição; fortalecimento 
dos sistemas e instituições de justiça nacionais, incluindo polícia, agências 
de imposição da lei e prisões; além de outras áreas prioritárias como 
proteção e assistência a vítimas e testemunhas, anticorrupção, crime 
organizado, crimes transnacionais e tráfico de drogas (UNITED NATIONS, 
2008, p. 42, tradução nossa). 
 

O efetivo rule of law é importante para garantir que a população civil será 

protegida contra a violação dos direitos humanos e outros crimes hediondos. O rule 

of law é particularmente vital para mitigar a violência contra mulheres e crianças, e 

para reduzir a corrupção estatal, que pode comprometer todo o processo de paz 

política duradoura (PKSOI, 2013, p. 69, tradução nossa). 

As operações de manutenção de paz multidimensionais cumprem, portanto, 

um importante papel no fortalecimento do Poder Judiciário nacional e dos sistemas 

de correção e imposição da lei. Elas são também mandadas para promover 

reformas legais e judiciais, colaborando para o desenvolvimento de legislações 

essenciais (UNITED NATIONS, p. 27, tradução nossa). 
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2.4.4 Apoio ao bem-estar social e à recuperação econômica 

 

O bem-estar social inclui uma série de assuntos, que vão desde a provisão 

das necessidades básicas da população até o estímulo a programas de 

desenvolvimento social. Em muitas situações, a restauração de serviços essenciais, 

tais como distribuição de água, abrigo e apoio médico é fundamental para que a 

estabilidade seja alcançada. 

Desta forma, a recuperação econômica e social é um elemento crítico para o 

processo de paz duradoura. A experiência tem demonstrado que as reformas 

políticas são incapazes de obter sucesso se não forem apoiadas por medidas 

econômicas efetivas e transparentes. Os esforços para a concretização das tarefas 

de DDR serão ineficazes se não forem oferecidos meios de vida sustentáveis aos 

combatentes desmobilizados (UNITED NATIONS, 2008, p. 29, tradução nossa). 

De forma similar, os retornos dos refugiados e outros deslocados serão mais 

estáveis se as necessidades dessas pessoas forem atendidas por intermédio de 

programas de recuperação sócio-econômica (Ibid., p. 29, tradução nossa) 

As operações de paz multidimensionais da ONU são raramente desdobradas 

para exercer um papel relevante nessa área crítica. Entretanto, elas devem apoiar o 

trabalho de parceiros das Nações Unidas, usando sua influência com as autoridades 

nacionais, a fim de encorajar as reformas necessárias (UNITED NATIONS, 2008, 

p.29-30, tradução nossa). Ao componente militar caberão, em princípio, as tarefas 

relacionadas à restauração dos serviços vitais e, excepcionalmente, aos serviços 

essenciais, cuja prestação deve ser de responsabilidade de atores civis (BRASIL, 

2015, p. 4-11). 

Não obstante, essas missões realizam frequentemente Quick Impact Projects 

(Projetos de Impacto Rápido), projetos em pequena escala desenvolvidos para 

beneficiar a população local. Com efeito, o desenvolvimento da infraestrutura 

complementa e reforça os esforços para a estabilização da economia e se concentra 

em aspectos físicos da sociedade que propiciem condições para que o governo local 

viabilize a sua economia (Ibid., 2015, p. 5-22). 

Eles podem assumir uma série de formas, incluindo assistência em 

infraestrutura ou geração de empregos no curto prazo. Esses projetos não se 

constituem como substitutos da assistência humanitária, mas são fundamentais para 
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estabilizar e construir a confiança na missão, no seu mandato e no processo de paz 

(UNITED NATIONS, 2008, p.30, tradução nossa). 

 

2.5 A PROTEÇÃO DE CIVIS NAS OPERAÇÕES DE PAZ 

 

Desde 1999, o sistema das Nações Unidas tem procurado fortalecer o nível 

de atenção sobre a proteção de civis, conferindo mandatos cada vez mais robustos 

para as operações de manutenção de paz. Embora as cláusulas constantes nas 

resoluções do CSNU sejam similares em seu conteúdo, a forma como as missões 

tem implementado os mandatos de PoC tem variado bastante (NORWEGIAN 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 2011, p. 5, tradução nossa). 

Essas diferenças ocorrem, sobretudo, devido às particularidades do país 

anfitrião. Assim, cada missão deve desenvolver uma estratégia única, por meio da 

qual os objetivos e princípios, comuns à proteção de civis em conflitos armados, 

devem ser atingidos. 

Desta forma, esta seção visa apresentar os principais aspectos relacionados 

à Missão das Nações Unidas para a Estabilização da República Democrática do 

Congo (MONUSCO), que conta com o efetivo de 19.815 militares, sendo a maior 

operação de paz da atualidade (UNITED NATIONS, 2013, p. 3, tradução nossa). 

 

2.5.1 Histórico da MONUSCO 

 

Após o genocídio ocorrido em Ruanda, em 1994, cerca de 1,2 milhões de 

refugiados Hutus fugiram para as regiões do Kivu, a leste do Congo, chamado Zaire 

à época. Uma rebelião iniciou-se em 1996 opondo as forças comandadas por 

Laurent Désiré Kabila contra o exército do presidente Mobutu Sese Seko 

(MONUSCO, 2015, tradução nossa). 

As forças de Kabila, ajudadas pelos governos de Ruanda e Uganda, lograram 

êxito e conquistaram a capital Kinshasa em 1997. Nesse episódio, o nome do país 

foi alterado para República Democrática do Congo (MONUSCO, 2015, tradução 

nossa). 

Em 1998, um novo movimento armado foi iniciado em Kivu. Os rebeldes 

lutavam, desta vez, contra o governo de Kabila, apoiado militarmente por Angola, 

Chade, Namíbia e Zimbabwe. Após essa nova onda de violência, o CSNU pediu um 
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cessar-fogo entre as partes e a retirada de forças estrangeiras, conclamando, ainda, 

os Estados a não interferirem nos assuntos internos do país (MONUSCO, 2015, 

tradução nossa). 

Seguindo a assinatura do Acordo de Lusaka, em julho de 1999, o CSNU 

estabeleceu, por meio da Resolução nº 1279, a Missão das Nações Unidas para a 

República Democrática do Congo (MONUC). Essa missão foi inicialmente planejada 

para observar a manutenção do cessar-fogo e o desengajamento das forças. 

A primeira eleição livre conduzida no país, após 46 anos, transcorreu em julho 

de 2006. Joseph Kabila, filho de Laurent Désiré Kabila, assassinado em 2001, 

venceu o pleito e foi declarado presidente do Congo. Após as eleições, a MONUC 

prosseguiu no terreno, implementando suas atividades multidimensionais, sobretudo 

àquelas relacionadas aos conflitos ainda existentes em algumas províncias do país 

(Ibid., tradução nossa). 

Em julho de 2010, o CSNU alterou, por intermédio da Resolução nº 1925, o 

nome da operação para Missão das Nações Unidas para a Estabilização da 

República Democrática do Congo (MONUSCO), a fim de refletir a nova fase 

alcançada. A nova missão foi autorizada a usar todos os meios necessários para 

cumprir seu mandato, destacando a necessidade da proteção de civis, de pessoal 

humanitário e de defesa dos direitos humanos, que estivessem sob a iminente 

ameaça de agressão física (UNITED NATIONS, 2010d, p. 4 – 5, tradução nossa). 

 

2.5.2 Estratégia de Proteção de Civis 

 

A Estratégia de Proteção de Civis da MONUSCO expõe o papel das Nações 

Unidas no contexto da doutrina da R2P, por meio da qual a ONU é instada a apoiar 

seus Estados membros a proteger suas populações (NORWEGIAN INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL AFFAIRS, 2011, p. 6, tradução nossa). Ela foi elaborada em 2009, 

por meio da cooperação estabelecida entre a MONUSCO e o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR), a fim de orientar os esforços e facilitar 

a coordenação dos diversos atores envolvidos na missão para o cumprimento das 

atividades de PoC. Esse documento define proteção como: 

 
[...] todas as atividades destinadas à segurança e à integridade física das 
populações civis, particularmente crianças, mulheres e outros grupos 
vulneráveis, incluindo os deslocados; prevenindo a perpetração de crimes 
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de guerra e outros atos de violência deliberada contra civis; assegurando a 
assistência humanitária; e o garantindo o pleno respeito aos direitos do 
indivíduo, de acordo com o conjunto de leis nacionais e internacionais, 
como, por exemplo, os direitos humanos e o direito internacional 
humanitário (UNITED NATIONS, 2010d, p. 3, tradução nossa). 

 
A estratégia engloba quatro dimensões principais: sensibilização dos 

combatentes do FDLR11, medidas diplomáticas e judiciais, pressão militar e 

estabilização e comunicação. A Matriz de Implementação foi utilizada como 

instrumento para esclarecer os objetivos, os resultados esperados, os meios a 

serem empregados, bem como a divisão dos trabalhos entre os diversos atores da 

missão (Ibid., p. 4, tradução nossa). 

Com relação aos resultados esperados, podem ser citados (Ibid., p. 6, 

tradução nossa): 

- redução significativa dos casos de abuso e número de violações dos direitos 

da população civil; 

- melhoria do acesso da população afetada à assistência humanitária; 

- promoção de especial proteção aos grupos vulneráveis, tais como mulheres, 

crianças, refugiados e deslocados; 

- criação de um ambiente favorável ao retorno das populações refugiadas e 

deslocadas; 

- diminuição do número de deslocados; 

- melhoria do acesso da população aos serviços básicos; e 

- reversão do ciclo negativo de impunidade referente às graves violações dos 

direitos humanos. 

Quanto à operacionalização dessas metas, a Estratégia define as seguintes 

atividades: harmonizar o sistema de coleta e análise dos dados, de forma a 

determinar as tendências dos perpetradores; antecipação, mitigação e prevenção 

dos riscos; contribuir para o acesso à assistência, compensação e reabilitação das 

vítimas; e promover o suporte para o estabelecimento de um ambiente seguro 

(NORWEGIAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 2011, p. 8, tradução 

nossa). 

Por fim, a Estratégia reconhece que: 

 
Proteção durável de civis só poderá ser alcançada por meio da restauração 
das instituições estatais, com forças policiais profissionais para a aplicação 
da lei, com um exército treinado e guarnecido, com um sistema judicial 

                                                                 
11 Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda. 
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independente e com o efetivo funcionamento da administração civil 
(UNITED NATIONS, 2010d, p. 11, tradução nossa). 
 

Observa-se, portanto, que as premissas da Estratégia de PoC da MONUSCO 

encontram-se perfeitamente alinhadas aos dispositivos da ONU e à doutrina estado-

unidense apresentada neste trabalho, sobretudo àquela relacionada aos resultados 

desejados para a efetiva proteção de civis. Diante dessas características e da 

elevada importância da missão no sistema de manutenção de paz nas Nações 

Unidas, a MONUSCO servirá de paradigma de condução das atividades de PoC no 

decorrer desta pesquisa. 

 

2.5.3 Brigada de Intervenção 

 

Em novembro de 2012, o grupo rebelde M2312 capturou a cidade de Goma, a 

despeito da presença de 1.500 (mil e quinhentos) militares na MONUSCO e de 

7.000 (sete mil) soldados congoleses na cidade. As violações aos direitos humanos 

que se seguiram na localidade obedeceram aos padrões cruéis do Congo. A maior 

missão de manutenção de paz da ONU havia falhado, mais uma vez, em dissuadir o 

avanço rebelde (CAMMAERT; BLYTH, 2013, p. 2, tradução nossa). 

Confrontado pela comunidade internacional e pressionado a tomar ações 

decisivas na República Democrática do Congo, o Secretário-Geral das Nações 

Unidas propôs, em março de 2013, o emprego de uma Brigada de Intervenção, a fim 

de lutar e conduzir operações ofensivas contra os grupos rebeldes (Ibid., p. 2, 

tradução nossa). 

Atendendo à recomendação do Secretário-Geral, o CSNU criou, por meio da 

Resolução nº 2098, de 28 de março de 2013, uma “brigada de intervenção” 

especializada, a fim de fortalecer a operação de manutenção de paz (MONUSCO, 

2015, tradução nossa). O Conselho decidiu, ainda, que tal brigada seria empregada 

pelo período inicial de um ano, com o efetivo máximo de 19.815 militares. Ressaltou, 

ainda, que ela seria autorizada sob bases especiais, sem, contudo, criar 

precedentes ou prejudicar os princípios consagrados da prática de manutenção da 

paz (UNITED NATIONS, 2013, p. 6, tradução nossa). Em 28 de março de 2014, o 

CSNU estendeu, por meio da Resolução nº 2147, o mandato da MONUSCO até 31 

                                                                 
12 Movimento 23 de Março – grupo militar baseado no leste da República Democrática do Congo, 
derrotado em novembro de 2013 pelas forças de paz no Congo. 
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de março de 2015, com a manutenção da Brigada de Intervenção no componente 

militar (MONUSCO, 2015, tradução nossa). 

A Brigada de Intervenção é composta por três Batalhões de Infantaria, uma 

Bateria de Artilharia, uma Companhia de Forças Especiais e uma Companhia de 

Reconhecimento. Ela está sob o comando direto do Force Commander, o General 

de Divisão do Exército Brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz, que ocupa a 

função desde 2013, e tem a responsabilidade de neutralizar grupos armados, de 

forma a contribuir com a redução das ameaças à autoridade do Estado e à 

população civil (MONUSCO, 2015, tradução nossa). 

O DPKO tem enfatizado que a atuação da Brigada de Intervenção difere das 

operações de manutenção de paz existentes, inclusive a própria MONUSCO. Ações 

pró-ativas são conduzidas com grande violência e letalidade, com novas ROE e 

novos CONOPS. O DPKO defende, ainda, que esse engajamento significará, 

inevitavelmente, efeitos colaterais sobre a população civil. Além disso, as tropas 

empregadas estarão submetidas a riscos cada vez maiores (CAMMAERT; BLYTH, 

2013, p. 7, tradução nossa). 

Apesar da atuação recente deste novo contingente militar, os grupos rebeldes 

continuam a representar uma grave ameaça aos civis e, por consequência, à 

estabilidade da região (Ibid., p. 8, tradução nossa). Além disso, à medida que os 

engajamentos aumentam, tendem também a aumentar os potenciais riscos para as 

populações civis próximas às áreas de conflito. A assistência humanitária e a 

atuação de ONG de defesa dos direitos humanos podem ser comprometidas, diante 

da percepção de que esses grupos encontram-se alinhados com alguma parte do 

conflito (Ibid., p 9, tradução nossa). 

Existem evidências de que o uso da força agressivo pela ONU pode reduzir a 

ameaça de grupos rebeldes, pelo menos por tempo limitado. O CSNU acredita que 

pode alcançar resultados semelhantes àqueles que possibilitaram a realização do 

pleito eleitoral, em 2006, e a assunção do primeiro governo legitimamente eleito no 

país (CAMMAERT; BLYTH, 2013, p. 8, tradução nossa). 

Entretanto, é nítida a percepção de que o conflito na República Democrática 

do Congo não será resolvido somente por meios militares. Uma estratégia coerente 

de manutenção da paz é necessária para solucionar as causas do problema por 

meio de mediações, reconstrução do Estado e acordos judiciais. A Brigada de 

Intervenção pode estar apta a complementar esse processo, dissuadindo e fazendo 
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os grupos rebeldes acreditarem que não há alternativa se não negociar 

(CAMMAERT; BLYTH, 2013, p. 12, tradução nossa). 

A MONUSCO continuará a funcionar como vanguarda envolvendo a doutrina 

das Nações Unidas relativa aos limites e a utilidade de forças militares para 

promover a paz. A Brigada de Intervenção pode representar o futuro das operações 

de manutenção de paz. Entretanto, sua atuação deve ser testada no desafiador 

conflito do Congo, onde soluções concretas para a proteção de civis deverão ser 

formuladas e implementadas (Ibid., p. 13, tradução nossa). 
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3. METODOLOGIA 

 

A finalidade desta seção é apresentar, de forma detalhada, a sequência de 

procedimentos da presente pesquisa que proporcionaram as condições para a 

correta solução do problema apresentado. Visa, portanto, especificar a metodologia 

científica empregada durante todas as fases do trabalho de pesquisa. 

Para tanto, esta seção foi dividida da seguinte forma: objeto formal de estudo; 

delimitação da amostra; delineamento da pesquisa, ressaltando as suas fases, 

critérios de inclusão e exclusão das fontes bibliográficas, além dos instrumentos 

previstos para a coleta e análise de dados; e análise dos dados, que conduzirá às 

conclusões acerca do tema proposto.  

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente trabalho pretende analisar como o uso da força contribui para a 

efetiva proteção de civis nas operações de manutenção de paz multidimensionais da 

ONU. Trata-se, portanto, de verificar as ações militares que envolvam o emprego 

legítimo da força e que visam garantir o respeito aos direitos fundamentais das 

populações civis consagrados pelo DICA, relacionando-as com a melhoria das 

condições de segurança no país anfitrião da missão. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

No presente estudo, “uso da força” caracteriza-se como variável 

independente, pois sua manipulação pode exercer influência sobre a variável 

dependente “proteção de civis”. 

O uso da força pode ser entendido como a aplicação de meios violentos pelas 

tropas envolvidas em uma missão de paz. A força é empregada nas ações militares 

nos níveis estratégico e tático, cujos objetivos envolvem: a redução da 

vulnerabilidade da população, a modificação da intenção do agressor de cometer 

atrocidades e a redução da capacidade do agressor. 
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A variável dependente “proteção de civis”, por sua vez, compreende todas 

as atividades que objetivam garantir o respeito aos direitos básicos do indivíduo e 

está intimamente relacionada às condições de segurança da população no país em 

conflito. Essa situação poderá ser aferida por meio dos resultados alcançados pelas 

forças de paz que, de fato, proporcionem melhores condições de vida à população 

local. São exemplos, dentre outros, os seguintes indicadores: a ausência de conflitos 

em larga escala, o restabelecimento das instituições de segurança, o retorno da 

ordem pública, a restauração da autoridade do Estado, a realização de eleições 

livres e a promoção de serviços básicos à população. 

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

As variáveis da pesquisa estão operacionalizadas da seguinte forma: 

Variável 
independente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Uso da força 

Operações de 
Manutenção de Paz 
Multidimensionais 

Histórico e princípios Revisão da literatura 

Doutrina 

Evolução doutrinária Revisão da literatura 

Doutrina Capstone 
Revisão da literatura, 

entrevista e questionário 
(item 09) 

Responsability to protect 
(R2P) 

Revisão da literatura 

Regras de engajamento 
Revisão da literatura, 

entrevista e questionário 
(item 12) 

Ações táticas 
Redução da vulnerabilidade 

da população civil 

Revisão da literatura, 
entrevista e questionário 

(item 10) 

Ações estratégicas 

Mudança da intenção do 
agressor 

Revisão da literatura, 
entrevista e questionário 

(item 11) 

Redução da capacidade do 
agressor 

Revisão da literatura, 
entrevista e questionário 

(item 11) 
Quadro 3 - Definição operacional da variável independente 
Fonte: o autor. 
 

Variável 
dependente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Proteção de 
Civis 

Histórico 
Princípios e normas do DIH Revisão da literatura 

Emergência na ONU Revisão da literatura 

Doutrina 

Conceito operacional do DPKO 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 6) 

Estratégia de Proteção de Civis 
Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (itens 6, 7 e 8) 
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Variável 
dependente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Proteção de 
Civis 

Construção 
de um 

ambiente 
seguro 

Ausência de conflitos em larga 
escala 

Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (item 14) 

Retomada da ordem e da 
segurança pública 

Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (item 14) 

Condução das atividades de 
DDR 

Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (item 14) 

Controle das fronteiras 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 14) 
Ações de desminagem e 

limpeza de explosivos 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 14) 

Boa 
governança 

Restabelecimento da polícia 
local 

Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (item 15) 

Restabelecimento do sistema 
judiciário 

Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (item 15) 

Restabelecimento das 
instituições públicas 

Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (item 15) 

Realização de eleições livres 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 15) 

Rule of law Acesso à justiça 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 15) 

Recuperação 
econômica e 

social 

Retomada de serviços civis 
essenciais 

Revisão da literatura, entrevista 
e questionário (item 16) 

Programas de saúde pública 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 16) 

Projetos educacionais 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 16) 

Retorno dos deslocados 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 16) 
Desenvolvimento econômico e 

geração de empregos 
Revisão da literatura, entrevista 

e questionário (item 16) 

Quadro 4 - Definição operacional da variável dependente 
Fonte: o autor. 
 

A determinação das dimensões das variáveis propostas, assim como os seus 

indicadores, orientou os esforços para a busca e a coleta dos dados necessários 

para a edificação do embasamento teórico do presente estudo. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Foi realizado, em complemento à revisão bibliográfica, um estudo de campo, 

que consistiu na realização de entrevistas e aplicação de questionários. Para tanto, 

foi selecionada uma amostra de especialistas na área de conhecimento proposta, de 

tal forma que a experiência e conhecimento profissional dessas pessoas pudessem 

auxiliar no trabalho de compreensão dos fenômenos advindos da presente pesquisa 

científica. 
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A referida seleção do grupo pôde ser realizada por meio de acesso ao banco 

de dados eletrônico do Departamento – Geral do Pessoal do Exército Brasileiro 

(DGP), mediante consulta de oficiais com os seguintes cursos cadastrados em suas 

fichas individuais: (1) Código LPH01 – Preparação de Militares Brasileiros para 

Missões de Paz; e (2) Código NFU01 – Preparação de Missões de Paz para Oficiais. 

Diante da ocorrência total de 267 (duzentos e sessenta e sete) indivíduos, 71 

(setenta e um) deles participaram da pesquisa, respondendo voluntariamente ao 

questionário enviado por meio de correio eletrônico. 

Foram realizadas, ainda, entrevistas com os seguintes militares: (1) General 

de Exército R1 Augusto Heleno Ribeiro Pereira, primeiro comandante do 

componente militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH) nos anos de 2004 e 2005; (2) General de Brigada Altair José Polsin, 

comandante do 2º Batalhão de Infantaria de Força de Paz (BRABAT) do 13º 

Contingente Militar da MINUSTAH, nos anos de 2010 e 2011; (3) Contra-Almirante 

Carlos Chagas Vianna Braga, assistente do primeiro Force Commander da 

MINUSTAH e Doutor em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio); e (4) Major Alisson Alencar David, 

observador militar e membro do Escritório de PoC da Missão das Nações Unidas na 

República do Sudão do Sul (UNMISS) nos anos de 2013 e 2014. 

Portanto, a amostra a qual foram submetidos os instrumentos de coleta de 

dados é formada por 75 (setenta e cinco) oficiais das Forças Armadas, participantes 

de operações de manutenção de paz multidimensionais da ONU nas seguintes 

funções: Force Commander, Comandante de Unidades de Força de Paz, 

observadores militares e integrantes de Estado-Maior (EM). A dispersão desse 

grupo pelas diversas missões de paz encontra-se descrita no quadro abaixo. 

Missão de paz Quantitativo Função 

MINURSO1 04 
01 Observador Militar 

03 Integrante de EM da missão 

MINUSTAH 31 

02 Force Commander 

04 Comandantes de Unidades de Força de Paz 

25 Integrante de EM da missão 

                                                                 
1 Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental (United Nations Mission for the 

Referendum in Western Sahara - MINURSO). 
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Missão Quantitativo Funções 

MONUSCO 02 02 Integrante de EM da missão 

ONUCI2 06 

05 Observador Militar 

01 Integrante de EM da missão 

UNMIL3 05 
01 Observador Militar 

04 Integrante de EM da missão 

UNMIS4 12 
09 Observador Militar 

03 Integrante de EM da missão 

UNMISS 15 
05 Observador Militar 

10 Integrante de EM da missão 

Quadro 5 - Definição da amostra 
Fonte: o autor. 
 

A escolha da referida amostra, segundo Gil (2008), caracterizou-se, portanto, 

como não-probabilística e por conveniência, uma vez que os seus elementos foram 

selecionados conforme a sua adequação aos fins deste trabalho. “Seu tamanho foi 

considerado suficiente na medida em que o “ponto de redundância” foi atingido” 

(NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 57). 

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Com a finalidade de bem caracterizar a pesquisa realizada, buscou-se 

especificá-la conforme as classificações mais usuais. 

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois objetiva a produção de 

conhecimento acerca de um problema específico, conforme afirma Gil (2008, pág. 

27). 

A sua abordagem é qualitativa, pois “se dedica à interpretação de fenômenos 

relacionados às questões de estudo e à consequente atribuição de significados” 

(NEVES; DOMINGUES, 2007, p. 56). O método que possibilitou chegar ao 

conhecimento pretendido foi o indutivo, a partir da generalização resultante da 

observação de casos particulares. 

                                                                 
2 Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (United Nations Operation in Côte d’Ivoire - 

ONUCI). 
3 Missão das Nações Unidas na Libéria (United Nations Mission in Liberia – UNMIL). 
4 Missão das Nações Unidas no Sudão (United Nations Mission in Sudan – UNMIS). 
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Quanto ao objetivo geral, trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo fim 

primordial é estabelecer a relação entre duas variáveis a serem estudadas. 

No que diz respeito aos procedimentos para a coleta de dados, foram 

realizadas, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental. As 

consultas a livros, artigos científicos e manuais doutrinários permitiram uma melhor 

compreensão do problema e o melhor embasamento teórico para a posterior 

discussão dos resultados. Na fase seguinte, foi realizado um estudo de campo, 

destinado a aprofundar as questões propostas pelo trabalho. As ferramentas 

utilizadas foram as entrevistas e os questionários que foram respondidos pelo 

público descrito na amostra. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A revisão da literatura acerca do tema obedeceu às seguintes 

particularidades. 

 

3.3.1.1 Fontes de busca 
 

Durante a fase exploratória da pesquisa, foram consultadas diversas fontes 

de informação, de forma a buscar o maior entendimento possível sobre as questões 

de estudo propostas por este trabalho. 

Constituíram-se fontes bibliográficas, para tanto, os seguintes documentos: 

a. Estratégia Nacional de Defesa (2008); 

b. manuais de Campanha das Forças Armadas; 

c. Carta das Nações Unidas (1948); 

d. manuais operacionais da ONU sobre operações de paz; 

e. resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

f. manuais de Campanha do Exército dos EUA; 

g. livros doutrinários de Direito Internacional; 

h. artigos publicados em revistas científicas; e 

i. trabalhos acadêmicos realizados em instituições de ensino civis e militares. 

A seleção das fontes bibliográficas atentou, sobretudo, para a credibilidade, 

atualidade e pertinência do assunto em relação à pesquisa realizada. 
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3.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 
 

A pesquisa valeu-se de mecanismos de busca na rede mundial de 

computadores. Para tanto, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “operações 

de manutenção de paz multidimensionais”, “uso da força”, “DICA”, “DIH”, “proteção 

de civis”, “forças de paz”. Foram empregadas, também, palavras em inglês: 

“multidimensional peacekeeping operations”, “all necessary means”, “international 

humanitarian law”, “protection of civilians”, e “peace forces”. 

Os resultados encontrados foram, ainda, revisados e observados quanto à 

sua credibilidade e pertinência ao trabalho. 

 

3.3.1.3 Critérios de inclusão 
 

A inclusão das fontes bibliográficas no escopo do trabalho obedeceu aos 

seguintes critérios: 

a. fontes publicadas nos idiomas português ou inglês; 

b. manuais de Campanha das Forças Armadas que tratem sobre as 

operações de paz; 

c. tratados e convenções internacionais sobre o DIH ratificados pelo Brasil, 

que tratem da temática da proteção das populações civis e seus bens em áreas de 

conflito; 

d. publicações da ONU relativas às operações de manutenção de paz 

multidimensionais e ao uso da força para a proteção de civis; 

e. artigos publicados nos sítios da ONU, relacionados à proteção dos direitos 

fundamentais das populações civis em zonas de guerra; e 

f. trabalhos acadêmicos produzidos em instituições de ensino civis e militares 

que abordam aspectos de fundamento, organização e finalidade das operações de 

paz multidimensionais. 

 

3.3.1.4 Critérios de exclusão 
 

Não constituíram fontes de consulta: 
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a. tratados e convenções internacionais não ratificados pelo Brasil; 

b. manuais de campanha que já não estejam em vigor ou que estejam com o 

conteúdo desatualizado com a realidade atual; 

c. publicações da ONU que não tratem sobre as operações de manutenção 

de paz multidimensionais; 

d. norma de DIH que não faça referência aos direitos das populações civis; 

e. publicação, artigo ou trabalho não oriundo dos sítios oficiais de órgãos da 

imprensa, governos, instituições de ensino ou de ONGs de reconhecida credibilidade 

e relacionadas ao tema proposto. 

 

3.3.2 Instrumentos 

 

Os seguintes instrumentos foram utilizados no transcorrer das distintas fases 

da pesquisa. 

 

3.3.2.1 Ficha de coleta de dados 

 

A fase inicial da pesquisa, como dito anteriormente, foi exploratória, com o 

objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as questões de estudo deste trabalho. 

Nesta etapa, portanto, foram utilizados como instrumentos principais as fichas de 

coleta de dados, que consolidaram as informações depreendidas a partir da análise 

das fontes bibliográficas. 

 

3.3.2.2 Entrevistas 

 

A realização de entrevista foi considerada a técnica essencial para a 

realização do estudo de campo, por se tratar de um meio eficiente para a obtenção 

de dados em profundidade a respeito das questões de estudo. Além disso, por meio 

da interação entre entrevistador e entrevistado, foi possível captar aspectos 

importantes e reveladores, como a expressão corporal, tonalidade de voz e ênfase 

nas respostas. 

Com relação à sua estrutura, as entrevistas foram semi-estruturadas, de 

forma a se obter maior flexibilidade durante a sua realização, como orientado em 
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Bleger (1993). As questões formuladas concentraram-se nas ações militares com 

emprego da força empreendidas pelas tropas nessas missões, que visaram à 

proteção às populações civis locais, e nos resultados obtidos por intermédio delas. O 

roteiro da entrevista conduzida constitui o Apêndice “A” deste trabalho. 

Quanto à sua condução, foram realizadas apenas entrevistas individuais com 

os elementos elencados na amostra deste trabalho. Foi elaborada e apresentada 

aos entrevistados, com a devida antecedência, uma breve revisão da literatura 

pertinente e os objetivos deste trabalho, ressaltando a sua importância para as 

Ciências Militares. Por fim, todos os registros foram gravados, o que possibilitou a 

posterior análise das respostas colhidas. 

 

3.3.2.3 Questionário 

 

Diante da impossibilidade de realização de entrevistas com um grande 

quantitativo dos indivíduos da amostra, utilizou-se o questionário como instrumento 

de pesquisa. 

O questionário consistiu na formulação de perguntas que traduziam os 

objetivos específicos da pesquisa. As respostas a essas questões proporcionaram 

os dados requeridos para testar as hipóteses anteriormente descritas no escopo 

deste trabalho. 

Quanto à forma, o questionário foi composto por questões fechadas e 

dependentes, que buscavam conferir maior uniformidade às respostas, o que 

facilitou o processamento dos dados. O modelo do questionário empregado constitui 

o Apêndice “B” deste trabalho. 

O conteúdo das perguntas abarcou os aspectos relativos ao uso da força nas 

operações de manutenção de paz multidimensionais da ONU e os efeitos sobre a 

proteção de civis que porventura tenham sido observados pelos respondentes. As 

dimensões das variáveis da pesquisa, bem como seus indicadores, orientaram a 

confecção dessas questões. 

 

3.3.2.4 Pré-teste 

 

Antes de ser enviado para os respondentes e aplicado definitivamente, o 

questionário passou por um pré-teste, cuja finalidade foi verificar possíveis falhas na 
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redação das perguntas. A aplicação do pré-teste como um instrumento de coleta de 

dados teve por objetivo, sobretudo, assegurar a validade e precisão do teste. 

Participaram do pré-teste militares do Curso de Engenharia da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) que participaram da MINUSTAH, portanto 

afeitos aos principais aspectos do trabalho proposto. 

Assim, eventuais erros observados na confecção do questionário puderam ser 

tratados e corrigidos, a fim de que não houvesse prejuízos na coleta dos dados 

finais pertinentes à pesquisa. 

 

3.3.3 Análise dos dados 

 

A análise dos dados relativos às pesquisas bibliográfica e documental foi 

apresentada na revisão da literatura. Estes dados consistiram no referencial teórico 

a ser comprovado pelo estudo de campo. Por meio dele, esperava-se corroborar ou 

refutar as relações entre as variáveis construídas durante a fase exploratória do 

trabalho. 

Com relação aos resultados das entrevistas, a análise ocorreu nas seguintes 

etapas, propostas por HUBERMAN e MILES (2002): 

- redução: seleção, focalização, simplificação, abstração e transformação dos 

dados originais em sumários organizados de acordo com os objetivos originais da 

pesquisa; 

- apresentação: organização dos dados selecionados de forma a possibilitar a 

análise sistemática das semelhanças e diferenças; 

- conclusão/verificação: revisão para considerar o significado dos resultados, 

confrontando-os com o referencial teórico elaborado por intermédio da revisão de 

literatura. 

Os dados organizados das entrevistas, somados às já processadas respostas 

obtidas nos questionários, puderam ser comparados com as ideias desenvolvidas 

para os indicadores propostos neste trabalho. Por meio desse método, foi possível 

reunir elementos suficientes para a elaboração de conclusões que, em última 

análise, permitiram a verificação das hipóteses de estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pretende-se apresentar e discutir aqui os resultados obtidos por meio da 

pesquisa bibliográfica e documental realizada. Ademais, serão expostos os 

resultados provenientes do estudo de campo, obtidos por intermédio das entrevistas 

e questionários respondidos pelo público da amostra e destinados a aprofundar as 

questões propostas pelo trabalho. 

A discussão desses resultados tem, pois, o objetivo de analisar como o uso 

da força contribui para a efetiva proteção de civis nas operações de manutenção de 

paz multidimensionais da ONU, o que permitirá concluir sobre a sua importância 

para a melhoria das condições de segurança no país anfitrião da missão. 

Os resultados possibilitarão, em última instância, confirmar ou rejeitar as 

hipóteses de estudo elaboradas para o presente trabalho. 

 

4.1 A CONTRIBUIÇÃO DO USO DA FORÇA NAS MISSÕES DE PAZ PARA A 

PROTEÇÃO DE CIVIS 

 

A partir da revisão de literatura realizada, é possível verificar que a proteção 

de civis emergiu como tema central das Nações Unidas após a eclosão de 

sangrentos conflitos internos que marcaram o período posterior à Guerra Fria. Essas 

disputas foram caracterizadas, sobretudo, por graves violações dos direitos das 

populações civis (UNITED NATIONS, 2008, p. 20-22, tradução nossa). 

A sequência de desastres humanitários ocorridos na década de 1990, 

caracterizados pelos fatídicos eventos em Ruanda e nos Bálcãs, demonstrou a 

inabilidade das missões de manutenção de paz para evitar a ocorrência de violência 

contra civis (HOLT; TAYLOR; KELLY, p. 4, tradução nossa). Nesse contexto, as 

tarefas tradicionalmente atribuídas às missões de paz, tais como a observação e 

supervisão de cessar-fogo, mostraram-se insuficientes face às novas demandas do 

cenário internacional. 

Ainda de acordo com a revisão da bibliografia, percebe-se que o Relatório 

Brahimi, publicado no ano 2000, representou um avanço na prática da manutenção 

da paz no seio das Nações Unidas, conforme afirmou Nunes (2014, p. 5). Dele 

surgiram as operações de manutenção de paz multidimensionais, que passaram a 
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incorporar diferentes elementos, distintos dos propriamente militares, inaugurando 

modelos complexos de atuação de órgãos governamentais e não governamentais. 

Nesse novo panorama, é importante ressaltar a mudança de postura do 

CSNU, que passou a autorizar o emprego de todos os meios necessários para uma 

missão de paz cumprir o seu mandato. Tal reorientação representou, na prática, a 

autorização para o uso da força para proteger civis. 

A pesquisa documental revelou, ainda, “a clara disposição da ONU e do 

CSNU, em particular, para fazer uso cada vez maior e mais frequente da força nas 

operações de paz, principalmente em prol da proteção de civis” (UNITED NATIONS 

apud BRAGA, 2012, p. 56). Prova disso foi a criação da Brigada de Intervenção, 

vinculada ao componente militar da MONUSCO, com a finalidade de lutar e conduzir 

operações ofensivas contra grupos rebeldes no leste deste país africano 

(CAMMERT; BLYTH, 2013, p. 2, tradução nossa). 

Durante o estudo de campo, buscou-se identificar as opiniões dos indivíduos 

do grupo da amostra acerca do grau de necessidade do uso da força para a 

proteção de civis. O seguinte gráfico demonstra as percepções dos respondentes 

dos questionários sobre esse aspecto. 

 

 

Gráfico 1 - Necessidade do uso da força para proteger civis 
Fonte: o autor. 

 

Pela observação do gráfico, depreende-se que 98,58% dos respondentes 

consideram o uso da força fundamental, muito importante ou importante para a 

proteção de civis. Esses militares ressaltaram que o uso da força preencheu uma 

lacuna até então existente nas missões de paz da ONU. Destacaram que nos países 
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anfitriões o ambiente de instabilidade política e institucional tende a gerar a 

incapacidade do Estado de manter a ordem e a segurança pública. Afirmaram, 

assim, que o uso da força nas operações militares permite dissuadir tentativas de 

desestabilização da ordem pública e de agressão aos civis envolvidos na área de 

conflito. 

Nesse sentido, o uso da força colabora para que as hostilidades contra a 

população civil sejam neutralizadas, criando uma maior sensação de segurança e 

possibilitando, dessa forma, a aproximação dos militares com as pessoas afetadas. 

A atitude positiva da tropa tende a aumentar, em última instância, a credibilidade e o 

consentimento da missão. 

Com efeito, a previsão do uso da força é, possivelmente, uma das evoluções 

mais significativas ocorridas durante as seis décadas da prática de manutenção de 

paz, segundo Braga (2012, p. 49). A demanda por maior emprego da violência nas 

missões de paz decorre, precisamente, da assunção de tarefas mais difíceis e 

ambiciosas em áreas mais complexas. Nesse cenário, “fez-se necessária a 

adequação das forças de paz, tanto em termos do mandato quanto em capacidade 

militar” (BELLAMY; WILLIAMS apud BRAGA, 2012, p. 55). 

Destaca-se ainda que os militares entrevistados, quando questionados acerca 

do aspecto já mencionado, concederam as seguintes respostas. 

Categoria Indivíduo Opinião 

O uso da 

força é 

necessário 

para a 

proteção de 

civis 

General Heleno, 1º 

Force Commander 

da MINUSTAH 

 “A missão no Haiti, para mim, tem 03 (três) fases. Tem uma 

fase de imposição da paz, que durou até o 6º Contingente. 

Daí em diante, quando houve a pacificação de Cité Soleil, 

o restante do Haiti já estava pacificado e a missão entrou 

numa fase de manutenção da paz. Ainda que estive sob a 

égide do Capítulo VII, na verdade as ações eram muito mais 

de Capítulo VI.” 

Contra-Almirante 

Carlos Chagas, 

assistente do 1º 

Force Commander 

da MINUSTAH 

 “Para a proteção de civis, eu não tenho dúvida que, 

quando necessário, o uso da força é fundamental.” 

Gen Polsin, Cmt 

BRABATT 2/13 

 

 “Para que uma sociedade possa sobreviver, ela deve estar 

organizada. Ela deve cumprir certas regras. Se nós 

estivermos em um país normal, essas regras são as leis. As 

leis têm de  
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Categoria Indivíduo Opinião 

O uso da 

força é 

necessário 

para a 

proteção de 

civis 

Gen Polsin, Cmt 

BRABATT 2/13 

 

ser cumpridas. O poder coercitivo deve ser tanto maior 

quanto menos essas leis forem cumpridas. [...] Quando 

você tem um país, como foi o caso do Haiti, onde as 

instituições estavam destruídas e o próprio governo estava 

debilitado, a população luta por sua sobrevivência. A 

presença de um poder capaz de conter e de orientar 

aquela população faminta era muito importante. [...] Da 

mesma forma, se você não tiver alguém organizado, no 

caso a polícia do Haiti não estava organizada nesta época, 

para conter roubos, assaltos, estupros, é necessário que 

essa necessidade de policiamento ostensivo seja suprida. 

As patrulhas supriam essa carência. [...] Quanto mais 

desarranjado está o tecido social, maior a necessidade 

de um poder de combate para organizar, minimamente, 

esse tecido social.” 

Major David, 

Observador Militar 

das Nações Unidas 

no Sudão do Sul em 

2012/2013 

 

 

“A situação no Sudão do Sul estava muito instável. De uma 

hora para outra, o presidente e o vice-presidente brigaram. 

Eles pertenciam a tribos diferentes. Os indivíduos 

pertencentes à tribo do ex-presidente passaram, então, a 

ser perseguidos e mortos pelas forças do governo. Esse 

pessoal fugiu para a base da ONU. Em torno de 50000 

pessoas foram acolhidas. A partir dessa proteção, houve 

a possibilidade para que outros organismos pudessem 

ajudar essa população que estava sendo ameaçada de 

morte.” 

Quadro 6 - Entrevista: opinião sobre a necessidade do uso da força para a proteção de civis 
Fonte: o autor. 
 

Não obstante, é importante ressaltar que tanto os respondentes dos 

questionários quanto os entrevistados destacaram que a previsão do uso da força 

deve estar clara no mandato emanado pelo CSNU. Ademais, salientaram que as 

ações coercitivas devem estar calibradas pelo princípio da proporcionalidade e 

estritamente amparadas pelas regras de engajamento da operação. O não 

atendimento desses aspectos, segundo eles, pode provocar um aumento 

indiscriminado da violência, comprometendo, desta forma, a missão como um todo. 

Decerto, como considerou Braga (2012, p. 57-60), maiores níveis de uso da 

força podem gerar uma percepção de menor imparcialidade, tendendo a reduzir o 
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grau de consentimento e gerando consequências e distorções em todos os níveis, 

desde o estratégico até o tático. 

Diante das respostas apresentadas e da bibliografia consultada, percebe-se 

que o uso da força tem exercido um papel extremamente relevante para a 

proteção de civis nas hodiernas operações de manutenção de paz da ONU. O 

incremento das capacidades operacionais dos componentes militares representou 

um grande avanço, na medida em que possibilitou uma maior capacidade de ação 

das forças de paz, dissuadindo e neutralizando as ameaças contra as populações 

civis. Essa disposição tem proporcionado o aumento da sensação de segurança nos 

países anfitriões, colaborando para a conquista da credibilidade e do consentimento 

local. A previsão do uso da força representa, sobretudo, o claro posicionamento da 

ONU em superar a inabilidade de sua ação em operações passadas, que 

culminaram com lúgubres tragédias humanitárias. 

 

4.1.1 Ações táticas 

 

Por meio da revisão da bibliografia selecionada foi possível perceber que a 

proteção tática tem como foco principal a redução das vulnerabilidades da 

população civil, por meio de defesa móvel ou estática. Contudo, as ações táticas 

coercitivas dependem, sobretudo, de um planejamento preciso e correto, que 

considere e identifique os riscos e ameaças no terreno. 

As vulnerabilidades, em seu turno, são baseadas nas características dos civis 

e nos fatores do ambiente operacional (UNITED NATIONS, 2013, p. 33, tradução 

nossa). Nesse particular, os militares da amostra responderam quais desses 

aspectos puderam ser efetivamente observados nos países anfitriões das missões. 

Os dados obtidos encontram-se condensados no gráfico seguinte. 

Depreende-se de sua observação que os fatores do ambiente operacional 

foram preponderantes nas respostas. A presença pouco efetiva do Estado e a 

deficiência na infraestrutura de transporte e comunicação foram as vulnerabilidades 

mais citadas, correspondendo, respectivamente, a 92,86% e 82,86% dos 

respondentes. Além disso, observou-se que a baixa urbanização, característica 

comum a diversos países pobres, contribui para a dispersão geográfica das 

comunidades, aumentando a sua vulnerabilidade face às agressões de todo tipo. 
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Esse aspecto do ambiente local foi pontuado por 54,29% dos indivíduos da amostra. 

De fato, essas características devem ser constantemente identificadas, de forma a 

orientar o planejamento das ações de PoC e a garantir a presença das tropas nos 

locais mais expostos (UNITED NATIONS, 2013, p. 34, tradução nossa). 

 

Gráfico 2 -Vulnerabilidades da população civil 
Fonte: o autor. 
 

Da mesma forma, constata-se no gráfico a alta incidência de fatores 

individuais da comunidade, correspondendo a 68,57% nos questionários 

respondidos. Esses fatores correspondem a características como idade, sexo, etnia, 

afiliação política, religião e status social, que, por muitas vezes, expõem 

determinados grupos humanos a situações de violência diária. Além disso, o acesso 

à assistência, caracterizado pelas barreiras criadas pelos idiomas e pela restrição 

da liberdade de movimento dentro do território, foi observado em menor grau nas 

respostas dos questionários. 

Perguntados sobre a proteção tática observada quando de sua participação 

nas diversas operações de manutenção de paz, os indivíduos do grupo da amostra 

elencaram uma série de ações táticas que foram conduzidas no terreno. Os 

resultados encontram-se consubstanciados no gráfico 3, a seguir. 

Pode-se observar que 97,14% dos militares apontaram a realização de 

patrulhas nas missões de paz das quais participaram. O patrulhamento regular de 

áreas nas quais os civis são mais suscetíveis a ameaças constitui-se como um forte 

elemento de dissuasão. O planejamento das rotas a serem percorridas depende da 

correta identificação das ameaças e vulnerabilidades, podendo incluir locais como 
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ponto de lavagem de roupas nos rios, pontos de coleta de água potável e mercados 

municipais (UNITED NATIONS, 2013, p. 37, tradução nossa). 

 

Gráfico 3 - Ações Táticas 
Fonte: o autor. 

 

É interessante observar que as atividades de facilitação do acesso à 

assistência humanitária, de apoio ao monitoramento dos direitos humanos e 

de engajamento com a população local correspondem a significativos percentuais 

de respostas. Esse resultado parece indicar que as tarefas de proteção de civis 

consistem, de fato, em respostas multidimensionais que devem incorporar recursos 

civis, policiais e militares (Ibid., p. 36, tradução nossa). 

Um bom exemplo dessa coordenação de esforços é a constituição de Equipes 

de Proteção Conjuntas (Joint Protection Teams – JPTs) na MONUSCO. As equipes, 

compostas por pessoal dos escritórios de Assuntos Civis, Direitos Humanos, 

Proteção de Crianças, dentre outros, têm a função de auxiliar o componente militar 

da missão a melhor entender o contexto político local. Para tanto, estabelece as 

ligações com as autoridades do país anfitrião, cooperando, sobremaneira, para a 

implementação das medidas de proteção de civis no nível tático. Essa cooperação 

cívico-militar, que caracteriza um conceito de proteção integrado, tem sido 

observada na MONUSCO desde 2006. 

Estruturas semelhantes foram estabelecidas em outras operações de paz, tais 

como as Equipes de Monitoramento Integrado (Integrated Monitoring Teams – IMTs, 

na UNMISS, e as Equipes de Proteção de Campo (Field Protection Teams – FPTs), 
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na Missão das Nações Unidas e da União Africana em Darfur (UNAMID) (UNITED 

NATIONS, 2013, p. 37, tradução nossa). 

Quando perguntado se houve uso da força nas ações táticas desenvolvidas 

para reduzir a vulnerabilidade dos civis, 42,86% dos indivíduos da amostra 

responderam que sim. Os militares indicaram que foram necessários meios 

violentos para as tarefas de proteção de campos de refugiados e de deslocados, 

para as operações de controle de distúrbios e durante as atividades de 

patrulhamento. O gráfico seguinte sintetiza esse aspecto. 

 

 

Gráfico 4 - Uso da força nas ações táticas 
Fonte: o autor. 

 

A proteção tática pode contribuir sensivelmente para diminuir as 

vulnerabilidades dos habitantes do país anfitrião. Percebe-se, entretanto, que “essa 

abordagem apresenta deficiências, pois é impossível proteger civis em todo lugar, 

durante todo o tempo. Além disso, a proteção só dura enquanto a operação militar 

se mantiver” (KELLY, 2013, p. 55). 

Desta forma, os resultados apresentados parecem indicar que o uso da força 

nas operações táticas é incapaz de eliminar completamente as vulnerabilidades da 

população civil. Esse objetivo deve ser alcançado por meio de uma estratégia 

abrangente, que privilegie ações táticas de natureza eminentemente militar, 

associadas a iniciativas de cunho humanitário. Essa estratégia deve conceber 

mecanismos de coordenação entre os diferentes elementos presentes na missão, 

tais como as JPTs citadas anteriormente. 
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4.1.2 Ações estratégicas 

 

A proteção estratégica é destinada a neutralizar as fontes de ameaças de 

forma mais extensa, impedindo ataques adicionais no futuro. A revisão bibliográfica 

possibilitou estabelecer o conceito de ameaça. Trata-se, pois, do produto dos 

seguintes fatores relacionados aos perpetradores das agressões: capacidade, 

intenção e oportunidade (UNITED NATIONS, 2013, p. 28, tradução nossa). 

Como abordado anteriormente, é impossível eliminar completamente a 

vulnerabilidade da população local. A estratégia de proteção eficaz deve, portanto, 

privilegiar ações coercitivas com o intuito de mudar a intenção do agressor ou 

eliminar suas capacidades logísticas e operacionais. A abordagem mais eficiente 

deve ser concebida por meio da compreensão das motivações dos grupos 

beligerantes, conforme observou Kelly (2013, p. 55). 

Os indivíduos do grupo da amostra foram questionados quanto à motivação 

evidenciada pelos perpetradores nas operações das quais participaram. O gráfico 

seguinte (gráfico 5) condensa os resultados obtidos, revelando que 84,3% dos 

participantes consideraram a violência contra civis instrumental para a consecução 

dos objetivos de grupos armados locais. Em tais casos, a ameaça da força coercitiva 

pode dissuadi-lo de continuar os ataques, modificando sua intenção de cometer 

atrocidades (KELLY, 2013, p. 55). 

 

Gráfico 5 - Objetivos dos perpetradores ao realizar ataque contra civis 
Fonte: o autor. 
 

Observa-se, entretanto, que 15,7% dos respondentes consideraram a 

violência contra civis como intrínseca aos objetivos dos agressores. Isso significa 

que a própria existência de determinada parcela da população constitui-se como 
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ameaça aos interesses do grupo beligerante. Esse percentual corresponde, 

sobretudo, às respostas fornecidas pelos indivíduos que participaram da UNMISS. 

Isso se deve ao fato de que o país tem vivenciado uma espiral de violência 

desde dezembro de 2013, quando forças presidenciais e membros do Exército de 

Libertação do Povo do Sudão (Sudan People Liberation Army – SPLA) iniciaram um 

grave conflito armado que se estende até os dias. Desde então, sucessivos 

massacres e abusos contra civis têm sido registrados em todo o país, cometidos por 

ambas as partes. De fato, a dimensão étnica das mortes e abusos ocorridos no 

Sudão do Sul é alarmante e tem preocupado o CSNU. 

Nessa situação, “níveis bem maiores de coerção são necessários para obrigar 

o agressor a reavaliar os seus métodos e seus objetivos fundamentais” (KELLY, 

2013, p. 55). Destarte, o CSNU, por meio da Resolução nº 2155, de 27 de maio de 

2014, endossou a necessidade de que os níveis de uso da força na UNMISS sejam 

aumentados, a fim de que os objetivos de seu mandato sejam plenamente 

cumpridos (UNITED NATIONS, 2014b, p. 6, tradução nossa). 

Os militares da amostra foram, ainda, questionados acerca das ações 

estratégicas conduzidas nas operações das quais participaram. O gráfico abaixo 

consolida os resultados obtidos. 

 
Gráfico 6 - Ações estratégicas 

Fonte: o autor. 
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Depreende-se, pela observação dos resultados no gráfico, que existe uma 

prevalência das atividades de patrulhamento robusto, vigilância e 

reconhecimento e estabelecimento de check points. Podem ser observadas, em 

menor grau, as incidências de missões para capturar líderes da milícia, sobretudo 

na MONUSCO e na MINUSTAH, bem como ações para conquistar áreas dos 

elementos beligerantes. 

Percebe-se, portanto, que a estratégia da presença tem sido aplicada em 

diversas operações de manutenção de paz ao redor do mundo. Com efeito, a 

experiência da ONU na prática de manutenção de paz tem revelado que essa 

abordagem se constitui como uma das medidas de proteção mais visíveis e 

tranquilizadoras para os habitantes locais, pois, além de dissuadir o potencial 

agressor, permite a construção de uma relação de familiaridade e de confiança com 

a população civil. 

Com relação ao uso da força, 48,57% dos indivíduos do grupo da amostra 

responderam que houve o emprego de meios violentos em todas as ações 

anteriormente citadas. O gráfico seguinte (gráfico 7) demonstra essa distribuição. 

 

Gráfico 7 - Uso da força nas ações estratégicas 
Fonte: o autor. 

 

Deste modo, os resultados parecem indicar que a maioria das hodiernas 

operações de manutenção de paz tem enfatizado, durante o planejamento da 

proteção estratégica de civis, as ações militares para mudar a intenção do agressor, 

negando-lhe a oportunidade para realizar ataques. Essa abordagem parece ter 

relação com a identificação das características desses perpetradores, para os quais 

os civis constituem meios para a realização de seus objetivos. Assim, uma eficaz 
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estratégia de presença parece dissuadir os grupos armados, bem como aumentar a 

credibilidade e o consentimento da missão junto à população local. 

Os resultados apontam, ainda, a baixa incidência de operações para reduzir 

as capacidades operacionais e logísticas dos grupos beligerantes. Essas ações 

geralmente implicam grande dispêndio de recursos humanos e materiais, além de 

exigir níveis maiores de violência por parte da missão de paz. Infere-se, portanto, 

que as operações de paz têm pautado sua conduta atendendo, sempre que 

possível, aos princípios da imparcialidade e do uso mínimo da força na condução 

de suas atividades. 

É necessário, entretanto, realizar uma ressalva, que diz respeito à criação da 

Brigada de Intervenção da MONUSCO, em 2013, para neutralizar grupos armados 

que comprometem a segurança pública e a paz institucional no Congo. Essa atitude 

corrobora a pretensão da ONU de aumentar significativamente o uso da força nas 

operações de manutenção de paz, sobretudo para proteger civis. Os resultados 

alcançados por essa Brigada poderão definir, em última análise, um novo paradigma 

para as tropas que atuam sob a égide da ONU.  

 

4.1.3 Regras de engajamento 

 

As regras de engajamento são responsáveis por estabelecer os parâmetros e 

limites para o uso da força nas operações militares (FAGANELLO, 2013, p. 54). A 

revisão bibliográfica permitiu constatar que o DPKO formulou, em julho de 2001, as 

Diretrizes para o Planejamento de Regras de Engajamento para as Operações de 

Manutenção de Paz das Nações Unidas, documento que contempla um processo 

lógico e consistente para a formulação e aplicação das ROE (FINDLAY, 2002, p. 

350, tradução nossa). 

Por meio desse dispositivo, a ONU reforçava sua intenção de aumentar 

gradativamente o nível de violência em suas missões de paz, principalmente para 

proteger civis. Nesse sentido, nota-se a existência de duas regras específicas na 

lista de ROE numeradas, que preveem o uso da força fatal para defender qualquer 

pessoa ou grupo que necessite de proteção contra ato hostil ou que tenha sua 

liberdade de movimento limitada. 
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Assim, por intermédio das entrevistas realizadas, procurou-se identificar a 

importância e clareza que os militares do grupo da amostra conferem às ROE. O 

quadro abaixo ilustra as percepções sobre esses aspectos. 

Categoria Indivíduo Opinião 

As regras de 

engajamento 

são 

fundamentais 

e claras para 

a atuação da 

tropa 

 

General Heleno, 1º 

Force Commander 

da MINUSTAH 

 “No início da missão no Haiti, a própria tropa brasileira 

estava pautada pelos dispositivos do Capítulo VI da Carta 

das Nações Unidas. Alguns falavam em Capítulo VI e meio, 

o que não existe. A diferença entre os Capítulos VI e VII, 

em termos de atuação da tropa, é muito grande. [...] O 

Capítulo VII confere maior liberdade a quem está na cena 

decidir pelo emprego da violência. Claro, fala-se sobre a 

proporcionalidade, mas faculta-se o emprego da violência 

quando você se sentir ameaçado. [...] As regras de 

engajamento, para mim, eram bem claras. Mas 

demoramos a incorporar essas regras na nossa maneira de 

atuar. Demoramos a ter um contingente que estivesse sido 

preparado na instrução pela regra do Capítulo VII. [...] Eu 

acho que as regras de engajamento são claras. Lógico que 

regras de engajamento sempre, do ponto de vista jurídico, 

serão objeto de contestação. [...] A regra de engajamento 

é a favor do combatente. Não é feita para cercear a 

atuação do combatente, mas para respaldá-lo quando 

este tiver que fazer uma ação violenta. A regra de 

engajamento é uma grande proteção para o combatente.” 

Contra-Almirante 

Carlos Chagas, 

assistente do 1º 

Force Commander 

da MINUSTAH 

 “As regras de engajamento são fundamentais para a 

execução da operação. São importantíssimas. O 

problema que por vezes encontro é que cada Força (militar) 

pode ter diversas interpretações da regra de engajamento. 

Ou seja, por mais explícitas que elas sejam, às vezes nós 

temos uma interpretação mais conservadora ou um pouco 

mais livre das regras de engajamento. Elas normalmente 

vão estabelecer de forma clara os limites para o uso da 

força. Quanto mais a missão prever o uso da força, mais 

“liberais” elas tendem a ser. Principalmente quando se fala 

no uso da força para o cumprimento do mandato.”  

Gen Polsin, Cmt 

BRABATT 2/13 

 

 “As regras de engajamento são muito importantes, 

sobretudo porque nos dão respaldo para as nossas ações. 

As regras são claras, eram bem claras. [...] Durante 

todas as instruções, as regras de engajamento foram muito  
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Categoria Indivíduo Opinião 

As regras de 

engajamento 

são 

fundamentais 

e claras para 

a atuação da 

tropa 

Gen Polsin, Cmt 

BRABATT 2/13 

 

batidas e, sobretudo quando o Batalhão estava todo 

reunido em Campo Grande, a gente cobrava muito essas 

regras de engajamento. E elas foram, sim, seguidas e o 

tempo todo faladas durante a missão. São importantes. 

Elas foram seguidas. E nós nunca chegamos a utilizar o 

armamento letal (munição letal) contra a população. O 

que nós utilizamos foram munições de borracha, 

lacrimogêneo... Mas sempre seguindo as regras de 

engajamento.” 

Major David, 

Observador Militar 

das Nações 

Unidas no Sudão 

do Sul em 

2012/2013 

 

“As regras de engajamento são claras. A ideia da ONU é 

que para cada operação seja feita uma regra de 

engajamento. Ou seja, existe uma regra de engajamento 

geral, genérica, assinada pelo Force Commander e outras 

específicas para cada operação. Então, se uma tropa vai 

fazer uma operação, deve obedecer a uma regra 

específica. Essa é a nova diretriz da ONU.” 

Quadro 7 – Entrevista: opinião sobre a importância e clareza das regras de engajamento 
Fonte: o autor. 
 

Observa-se, pelas respostas fornecidas, que as regras de engajamento são 

fundamentais para um bom desempenho das tropas envolvidas em uma missão de 

paz, conferindo maior legitimidade à iniciativa militar e respaldando as ações em 

todos os níveis. Constata-se, ainda, a importância de seu treinamento durante as 

instruções preparatórias da missão. Com efeito, “o cumprimento fiel das normas e a 

intimidade da tropa com suas disposições irão garantir o bom desempenho no 

terreno, evitando que danos colaterais e excessos sejam cometidos” (FAGANELLO, 

2013, p. 55). 

Depreende-se, também, que a normatização das ROE pelo DPKO parece ter 

alcançado seu objetivo precípuo de servir de subsídio para a preparação de regras 

específicas para cada mandato (FINDLAY, 2002, p. 348, tradução nossa). Desta 

forma, os entrevistados as consideraram perfeitamente claras, muito embora um 

militar tenha assinalado que algumas regras podem ensejar abordagens mais 

conservadoras ou liberais quanto à gradação da violência. 

Com relação a esse aspecto, constata-se, ainda, que um indivíduo da 

amostra ressaltou o emprego de armamento menos letal nas operações das quais 

participou. De fato as regras de engajamento devem garantir ao executante o 



103 
 

atendimento à gradação e à proporcionalidade no uso da força (UNITED NATIONS 

apud FAGANELLO, 2013, p. 54-55). 

Destarte, as ROE devem cumprir dois pontos fundamentais: simplificar e 

tornar claro para todos os membros da missão o Conceito da Operação e a vontade 

política para a solução do problema interno (UNITED NATIONS, 2013, p. 35, 

tradução nossa). 

Os militares respondentes dos questionários responderam, da mesma forma, 

sobre suas percepções acerca da clareza das ROE das operações das quais 

participaram. O gráfico seguinte demonstra os resultados obtidos. 

 

Gráfico 8 - Entendimento das regras de engajamento 
Fonte: o autor. 
 

Depreende-se da observação do gráfico que esses militares parecem 

corroborar com as percepções dos entrevistados. A grande maioria (84,29%) dos 

respondentes considerou as regras de engajamento plenamente claras sobre as 

situações nas quais o uso da força é considerado legítimo. 

Os resultados apresentados parecem indicar, portanto, que as regras de 

engajamento, de fato, consistem em relevante instrumento para a aplicação de 

meios violentos nas operações de paz multidimensionais da ONU. Elas conferem ao 

componente militar o respaldo necessário para o cumprimento das tarefas atinentes 

à proteção de civis. 

Ademais, as regras de engajamento limitam o uso da força, estabelecendo 

normas para garantir sua gradação e proporcionalidade. Esses aspectos devem ser 

constantemente observados durante a execução das operações de militares, de 



104 
 

forma a garantir o pleno atendimento do princípio do uso mínimo da força, sob pena 

de perda da credibilidade e do consentimento da população local. 

Por fim, as experiências dos militares da amostra parecem indicar que as 

regras de engajamento são perfeitamente claras e adequadas para as situações 

específicas de cada país anfitrião das missões. Isso representa o resultado de 

significativos avanços normativos no contexto das operações de paz das Nações 

Unidas, fato que tem possibilitado a ação cada vez mais enérgica do CSNU, no 

sentido de aumentar os níveis de violência autorizados para as tropas no 

cumprimento de seu mandato de PoC. 

 

4.1.4 Resultados desejados para a efetiva proteção de civis 

 

A proteção de civis implica uma complexa variedade de operações militares e 

caracteriza-se por ser uma importante consideração política, moral e legal, sem a 

qual o processo de transição para a paz política duradoura não é tangível (UNITED 

STATES OF AMERICA, 2014, p. 1-8, tradução nossa). 

No estudo da bibliografia selecionada, pode-se perceber que os resultados 

desejados pela PoC dependerão da natureza da missão e das particularidades do 

país anfitrião. Por conseguinte, cada missão deverá desenvolver sua própria 

estratégia, elencando as atividades e os resultados que deverão impactar de forma 

positiva as condições de vida da população local. 

Na perspectiva do Exército Brasileiro, as operações de pacificação no âmbito 

externo e interno devem desencadear suas principais tarefas e atividades a partir 

das seguintes condições do EFD: “ambiente seguro e estável; restauração de 

serviços essenciais; governança; e desenvolvimento econômico e de infraestrutura” 

(BRASIL, 2015, p. 5-5). Pressupostos que dessa maneira encontram-se alinhados 

com os resultados desejados para a efetiva proteção de civis constantes da literatura 

do Exército dos EUA (UNITED STATES OF AMERICA, 2014, p.1-10, tradução 

nossa). 

Os indivíduos da amostra foram questionados, portanto, quanto à importância 

do uso da força para a consecução dessas condições e para a melhoria das 

condições de vida da população local. O seguinte gráfico demonstra as respostas 

obtidas. 
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Gráfico 9 - Contribuição do uso da força para a melhoria das condições de vida da população 
Fonte: o autor. 
 
 

Pela observação do gráfico, depreende-se que 86,0% dos respondentes 

consideram o uso da força fundamental, muito importante ou importante para a 

melhoria das condições de vida da população civil. Esses militares ressaltaram que 

o uso da força é fundamental para o estabelecimento de um ambiente estável e 

seguro nas áreas sob a responsabilidade das Nações Unidas, na medida em que 

possibilita o enfrentamento de grupos e forças beligerantes. Além disso, destacaram 

que o uso da força nas operações militares permite dissuadir tentativas de 

desestabilização da ordem pública e de agressão aos civis envolvidos na área de 

conflito. 

Os indivíduos entrevistados foram igualmente questionados acerca do 

aspecto já mencionado. O quadro abaixo expõe a opinião de dois deles, que 

divergiram consideravelmente quanto à importância atribuída ao emprego da 

violência para a melhoria das condições de vida dos civis.  

Categoria Indivíduo Opinião 

O uso da força 

não contribui 

diretamente 

para a melhoria 

das condições 

de vida da 

população civil 

Contra-Almirante 

Carlos Chagas, 

assistente do 1º 

Force 

Commander da 

MINUSTAH 

 “Acho que pode depender do uso da força, mas vai 

depender, também, do tipo de missão que a gente está 

tratando. Por vezes, a missão tem aspectos humanitários 

muito maiores do que questão do uso da força. Não vejo 

com clareza, portanto, essa relação (entre o uso da força e 

a melhoria das condições de vida da população civil). Não 

vou dizer que não existe, mas não vejo com clareza.” 
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Categoria Indivíduo Opinião 

O uso da força 

contribui para a 

melhoria das 

condições de 

vida da 

população civil 

General Heleno, 

1º Force 

Commander da 

MINUSTAH 

“Neutralização dos ex-militares e rebeldes. Isso não tem 

uma relação direta com a proteção de civis, mas eles 

levavam uma intranqüilidade muito grande ao interior do 

país. Eles atuavam muito mais no interior do que em Porto 

Príncipe. Então, a neutralização deles, pelo menos 

desorganizar qualquer coisa de maior vulto que eles 

pudessem fazer, trouxe uma tranqüilidade para uma 

parte da população, que volta e meia se via totalmente 

agitada por ações deles. Então, isso foi uma coisa que 

deu melhores condições de vida a essas populações 

civis, sobretudo do interior. Outra coisa importante, que 

já se conseguiu em vários contingentes, foi a aproximação 

com a população, de modo, inclusive, a absorvê-los em 

cursos. [...] As nossas ações cívico-sociais já tinham 

ganhado um vulto muito maior em Porto Príncipe. [...] 

Nós fizemos a Escola Duque de Caxias funcionar. 

Todos os contingentes se preocupavam com essas ações 

humanitárias. Distribuição de água, muitas vezes 

distribuição de comida, ações para melhorar um outro 

local que estivesse em piores condições, um 

calçamento etc. É claro, os recursos eram poucos, o que 

se podia fazer era feito. [...] Começaram a se encaminhar 

as eleições. Em termos de país, isso tem um sentido 

muito forte. É uma grande evolução. [...] Acho que 

começamos a ter uma polícia um pouquinho melhor do 

que quando lá chegamos. [...] Acho que isto sim era 

um ganho enorme para a população civil, em termos 

de proteção, pois a polícia não representa uma força que 

trabalhava para protegê-la. Era uma força para fazer 

barbaridades com a população civil. [...] O que acho que 

também representa uma boa proteção para a 

população civil é o desarmamento. [...] Os armamentos 

das gangues eram recolhidos nas operações, em todos os 

contingentes. O tal do DDR nunca funcionou.” 

Quadro 8 - Entrevista: opinião sobre a contribuição do uso da força para a melhoria das condições de 
vida da população 
Fonte: o autor. 
 

As opiniões dos entrevistados divergiram sensivelmente quanto à percepção 

da importância atribuída ao uso da força para a melhoria das condições de vida da 
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população do país anfitrião. O Contra-Almirante Carlos Chagas ressaltou que é 

provável que exista uma relação entre os dois aspectos, entretanto não se pode 

estabelecer uma regra geral. Para ele, a importância residirá, sobretudo, na natureza 

e no tipo de missão considerada. 

O General Heleno, em seu lado, percebe que o uso da força para a 

neutralização dos ex-militares e rebeldes trouxe maior tranquilidade para a 

população do Haiti, especialmente no interior. Além disso, sinalizou que o 

desarmamento desses grupos foi resultado direto de operações ofensivas das tropas 

sob o seu comando, uma vez que as ações de DDR fracassaram no seio do 

comando da MINUSTAH. Ressaltou, ainda, que outras ações do componente militar 

colaboraram para o processo de restabelecimento político daquela nação caribenha, 

tais como ações cívico-sociais, distribuição de água e alimentos, além de pequenas 

obras em benefício da população. Esse conjunto de atividades, continuado pelos 

sucessivos contingentes militares, contribuiu, em última instância, para a realização 

de eleições presidenciais em 2006. 

No entanto, convém ressaltar que tanto os respondentes dos questionários, 

quanto os entrevistados, destacaram que a força deve ser usada somente quando 

estritamente necessária. Ademais, o foco de uma operação de manutenção de paz é 

muito mais amplo que a ação do componente militar e que, por esse motivo, o uso 

da força por si só é incapaz de garantir ganhos estáveis para a população civil. 

Nesse particular, foi observado que o grupo da amostra considera que o progresso 

econômico e social depende do esforço do governo local, em cooperação com a 

ONU. 

De fato, as operações de manutenção de paz caracterizam-se como parte de 

um esforço coletivo para ajudar países a realizar a transição entre o conflito armado 

e a paz política duradoura (UNITED NATIONS, 2008, p. 23-24, tradução nossa). 

Assim, o sucesso dessa empreitada depende da perfeita coordenação entre os 

diversos atores internacionais que permita a plena recuperação política, econômica 

e social do país anfitrião. 

Diante das respostas apresentadas, percebe-se que o uso da força colabora 

para a criação e manutenção de um ambiente estável na medida em que coíbe 

ações de elementos beligerantes contra os civis, proporcionando condições mínimas 

para o avanço das melhorias para a população local. Entretanto, tal situação é 

incapaz de garantir resultados positivos a longo prazo. Nessa perspectiva, é 
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fundamental que a operação de paz seja dotada de componentes civis que, em 

coordenação com o governo local, possam trabalhar para a recuperação do pleno 

funcionamento do Estado. 

 

4.1.4.1 Estabelecimento e manutenção de um ambiente seguro 
 

A construção de um ambiente seguro proporciona as condições necessárias 

para o desenvolvimento das atividades relacionadas às demais áreas críticas, que 

envolverão outros atores não militares (PKSOI, 2013, p. 62, tradução nossa). 

Conquistar e manter uma situação de segurança estável requer um enorme esforço 

do componente militar na execução de tarefas táticas em toda a área de operações. 

Definitivamente, as operações militares em apoio à segurança permitem que 

a população, as agências civis e as autoridades tenham liberdade para conduzir as 

ações que possibilitem instaurar ou restaurar instituições nacionais, proporcionando, 

assim, melhores condições para o desenvolvimento político, econômico e social. 

Nesse sentido, foi perguntado aos indivíduos da amostra acerca dos 

progressos relacionados ao estabelecimento de um ambiente seguro, que puderam 

ser observados nos países nos quais trabalharam. O gráfico seguinte sintetiza as 

respostas. 

 

Gráfico 10 - Resultados obtidos no estabelecimento e manutenção de um ambiente seguro 
Fonte: o autor. 
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Constata-se, por meio das respostas fornecidas, que os resultados mais 

aparentes foram: ausência de conflitos em larga escala, retomada da ordem e 

da segurança pública e DDR dos grupos beligerantes. 

É interessante observar que as respostas variam consideravelmente de 

acordo com a fase da contribuição militar vivenciada pelo respondente. Os 

indivíduos que participaram da UNMISS, notadamente após os episódios de 

dezembro de 2013, indicaram que, por exemplo, nenhuma das condições acima 

descritas pôde ser evidenciada no Sudão do Sul. Conforme relatórios recentes do 

CSNU, o país continua a viver grave quadro de conflito armado entre os grupos 

beligerantes (UNITED NATIONS, 2014b, tradução nossa). 

Já no caso da MONUSCO, foi possível constatar que já houve a retomada da 

ordem e da segurança pública em grande parte do país. Além disso, a missão 

passou a desenvolver as atividades de DDR à medida que os grupos beligerantes 

passaram a ser desmantelados. Os respondentes deixaram de indicar, todavia, a 

ausência de conflitos em larga escala. Com efeito, o recrudescimento das tensões 

no leste do país ensejou a criação da Brigada de Intervenção, que teve seu mandato 

renovado pelo CSNU em 31 de março de 2015 (MONUSCO, 2015, tradução nossa). 

Os três resultados mais apontados pelos respondentes representam, 

portanto, a prevalência de situações vividas no contexto da fase de 

estabilização da contribuição militar. Nesse período, que normalmente coincide 

com a fase mais duradoura da missão de paz, o ambiente encontra-se relativamente 

mais seguro se comparado à fase de intervenção. Nesse contexto, é fundamental a 

conjunção de esforços de demais atores da operação e dos órgãos de segurança 

pública do país anfitrião (BRASIL, 2015, p. 2-11). 

Assim sendo, é compreensível que esses resultados apresentam maior 

ocorrência, uma vez que as operações de manutenção de paz pressupõem uma 

etapa posterior ao conflito armado, na qual a paz, embora frágil, já se encontra 

estabelecida. 

Em seu turno, a baixa incidência dos demais resultados parece decorrer da 

dificuldade de integração com os demais atores apontada pelos entrevistados. O 

controle das fronteiras, por exemplo, durante a fase de estabilização, deve ser 

realizado por meio de postos de controle, no intuito de reduzir as capacidades 

logísticas e operacionais dos grupos que persistam a perpetrar atos hostis contra 

civis. 
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Os resultados parecem, ainda, estar condicionados a pouca capacidade 

demonstrada pelas forças de segurança dos países anfitriões em manter a ordem 

interna. Muitas vezes, os governos parecem mais preocupados na preservação e na 

estabilidade do regime político que a proteção de civis. 

 

4.1.4.2 Apoio ao estabelecimento de boa governança 
 

A população do país anfitrião permanecerá sob constante risco enquanto 

persistirem as condições de pouca atuação do Estado. Logo, a governança, obtida 

por meio do estabelecimento de um governo transparente e efetivo, é crítica para a 

manutenção de um ambiente seguro (PKSOI, 2013, p. 67, tradução nossa). 

No decorrer desse estudo, constatou-se que o componente militar da missão 

de paz tem um papel limitado no apoio ao Estado. Seu esforço deve estar focado na 

restauração da administração e na retomada dos serviços públicos. Além disso, as 

operações de manutenção de paz têm desempenhado relevante papel na promoção 

de lideranças políticas e na coordenação de esforços de outros atores internacionais 

(UNITED NATIONS, 2008, p. 28, tradução nossa). 

Nesse contexto, os indivíduos da amostra foram questionados sobre os 

resultados relacionados ao estabelecimento de boa governança que puderam ser 

observados, quando de seus trabalhos nas missões de paz. O gráfico seguinte 

consolida as respostas obtidas.  

 

Gráfico 11 - Resultados obtidos no estabelecimento de boa governança 
Fonte: o autor. 
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Pela observação do gráfico, constata-se que o resultado mais apontado foi o 

restabelecimento da polícia local, presente em 52,24% das respostas dos 

questionários. Esse aspecto foi bastante evidenciado pelos militares participantes da 

MINUSTAH, ONUCI, UNMIL e MONUSCO. 

As missões, com exceção da MONUSCO, foram por eles caracterizadas 

como desdobradas em países que já haviam saído de uma situação de conflito 

armado e se encontravam em processo de restabelecimento da ordem pública e de 

avanço institucional. Como dito anteriormente, esse quadro político corresponde à 

fase de estabilização da operação, durante a qual deve ser desenvolvido o esforço 

coordenado de pacificação, com o pleno envolvimento do governo local (BRASIL, 

2015, p. 2-11 e 5-22). Nesse contexto, cabe ao componente da missão a preparação 

e o adestramento das futuras forças de segurança (Ibid., p. 5-22). 

Depreende-se do gráfico, ainda, um percentual de 49,25% relacionado à 

realização de eleições livres. Esse resultado esteve presente nas respostas de 

participantes de todas as operações consideradas, com exceção da UNMISS. Com 

efeito, a restauração da autoridade do Estado deve incluir iniciativas para o 

desenvolvimento da participação política, consubstanciada pela realização de 

eleições seguras e com ampla participação popular (UNITED NATIONS, 2008, p. 28, 

tradução nossa). 

O Contra-Almirante Carlos Chagas foi questionado sobre os aspectos 

mencionados, sobretudo acerca da relação entre os resultados alcançados ao 

estabelecimento da governança e as ações nas operações de paz. O quadro 

seguinte apresenta sua resposta.  

Categoria Indivíduo Opinião 

O uso da 

força não 

contribui 

diretamente 

para a boa 

governança 

Contra-Almirante 

Carlos Chagas, 

assistente do 1º 

Force Commander 

da MINUSTAH 

 “A questão da polícia não tem nada a ver com o uso da 

força. A questão da polícia teve a ver com melhor 

equipamento, com o treinamento da polícia, com o reforço dos 

contingentes, ou seja, com essas coisas todas. A reforma do 

sistema judiciário, também no meu entender, tem pouco a 

ver com o uso da força. É questão, exatamente, de dar 

instrumentos aos juízes para as investigações, para os 

processos etc. Em suma, não vejo, nesses aspectos 

mencionados, grande ligação com o uso da força.” 

Quadro 9 - Entrevista: opinião sobre a contribuição do uso da força para o estabelecimento de boa 
governança 
Fonte: o autor. 
 



112 
 

É importante observar que o entrevistado foi enfático ao refutar uma provável 

relação direta entre o uso da força e a boa governança local. Ele condicionou a 

evolução do quadro interno a fatores estruturais, proporcionados por meio da 

coordenação entre a MINUSTAH e o Estado haitiano. Nesse sentido, é fundamental 

que o governo local se envolva o mais cedo possível no planejamento e na 

execução das atividades que conduzam o país à estabilidade institucional. 

Os resultados parecem indicar, portanto, que o estabelecimento de boa 

governança envolve tarefas complexas que pressupõem esforços coordenados de 

diversos atores, entre eles as instituições nacionais e os organismos não militares 

das missões. A principal contribuição do componente militar não reside, assim, na 

realização de ações táticas coercitivas, mas no apoio à reforma do setor de 

segurança, com a preparação das forças de segurança pública locais. 

A baixa frequência de diversos indicadores parece demonstrar, ainda, que o 

pleno restabelecimento do funcionamento do Estado ainda é uma realidade distante 

para diversos países pobres que emergem de sangrentos conflitos armados, uma 

vez que suas estruturas governamentais encontram-se bastante desgastadas. 

 

4.1.4.3 Apoio ao bem-estar social e à recuperação econômica 
 

A recuperação econômica e social é crítica para o processo de paz política 

duradoura. De acordo com a revisão bibliográfica, a experiência tem demonstrado 

que as reformas políticas são incapazes de obter sucesso se não forem 

acompanhadas por medidas econômicas efetivas e transparentes (UNITED 

NATIONS, 2008, p. 29, tradução nossa). 

O bem-estar social inclui uma série de assuntos, que vão desde a provisão 

das necessidades básicas da população até o desenvolvimento da infraestrutura 

local. Nesse contexto, a restauração de serviços essenciais, tais como distribuição 

de água, abrigo e apoio médico, é fundamental para alcançar a estabilidade 

(BRASIL, 2015, p. 5-21). 

Diante dessa perspectiva, os indivíduos da amostra foram questionados 

acerca dos resultados alcançados no decurso do trabalho em suas respectivas 

missões. O gráfico seguinte demonstra a síntese das respostas obtidas. 
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Gráfico 12 - Resultados obtidos no apoio ao bem-estar e à recuperação econômica 
Fonte: o autor. 

 

As respostas deixam transparecer a baixa incidência de avanços relacionados 

ao bem-estar social e à recuperação econômica dos países anfitriões das missões 

consideradas. Um percentual de 30,99% dos respondentes declarou, inclusive, que 

nenhum avanço nesses aspectos pôde ser alcançado. 

Como pôde ser depreendido da revisão bibliográfica, o componente militar 

participa somente no apoio à restauração dos serviços essenciais, cuja prestação é 

de responsabilidade de atores civis. Outrossim, as operações de manutenção de paz 

são raramente desdobradas para exercer papel relevante nessa área crítica. O 

cerne do trabalho da ONU consiste no trabalho junto às autoridades locais, 

conferindo suporte e encorajando as reformas necessárias. 

Não obstante suas limitações estruturais, as operações de manutenção de 

paz da ONU podem desenvolver atividades construtivas esporádicas, tais como os 

Quick Impact Projects (Projetos de Impacto Rápido). Podem, ainda, realizar ações 

de assistência humanitária e de cunho social, por meio das ações cívico-sociais. 

Nesse particular, o General Heleno abordou durante a entrevista algumas dessas 

atividades durante seu comando na MINUSTAH. 

Categoria Opinião 

O componente militar 

apóia de forma limitada o 

bem-estar social e a 

recuperação econômica 

 “A desproteção (sic) dos civis era evidente. Eles ficavam à mercê 

das gangues dentro das favelas. Até que a gente conseguisse fazer 

presença lá dentro [...] aí sim, nós conseguimos a ter uma sensação 

de que estávamos protegendo aqueles civis. Só que esta proteção 
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Categoria Opinião 

O componente militar 

apóia de forma limitada o 

bem-estar social e a 

recuperação econômica 

que, vamos dizer, era uma proteção militar não era acompanhada por 

outras ações de proteção aos civis. São ações em termos de 

cidadania, direitos humanos, presença do judiciário. [...] Essa 

cidadania, que era aquilo que se esperava como proteção dos civis, 

no nível estratégico, estava longe de acontecer. Havia algumas 

ações esporádicas, os Quick Impact Projects, mas causava em 

nós uma situação de muita impotência. E foi uma grande decepção 

minha em relação às missões de paz a incapacidade da ONU de 

manter um órgão ou departamento capaz de ser o condutor de 

projetos nesse país. Então, acontecia a paz em uma determinada 

área, extremamente carente, e não tinha um organismo na ONU 

capaz de contratar empresas em Miami, por exemplo. Colocá-las para 

asfaltar ruas, cavar poços artesianos, para arrumar hospitais, construir 

escolas. Não, continuava tudo do jeito que estava. Essas ações 

(Quick Impact Projects) eram irrelevantes nesse contexto de 

população extremamente miserável, abandonada, que não tinha 

nada. Isso aí, para mim, foi uma enorme decepção. [...] Quando a 

Companhia de Engenharia brasileira chegou, começaram a acontecer 

ações que nós podíamos dizer que estavam caminhando para que 

essa proteção dos civis começasse a acontecer no ponto de vista de 

chegar melhoramentos [...] Poços que foram cavados, iluminação que 

foi feita, inúmeras ruas que foram asfaltadas [...] Então, essa 

Companhia de Engenharia foi um grande avanço na missão. Sem 

nenhuma dúvida, é um diferencial em qualquer missão de paz ter uma 

Engenharia Militar eficiente. Ela deveria trabalhar em proveito dos 

contingentes, só que ela trabalhava, em proveito dos civis, em 

proveito da missão como um todo.” 

Quadro 10 - Entrevista: opinião sobre a contribuição do componente militar para o bem-estar social 
Fonte: o autor. 
 

O entrevistado deixa clara a percepção de que as ações têm alcance limitado, 

no que se refere ao bem-estar social e à recuperação econômica. Elas limitam-se, 

sobretudo, à execução de obras de infraestrutura desencadeadas pelos elementos 

do componente militar e às ações cívico-sociais em apoio à população local. De fato, 

o desenvolvimento da infraestrutura complementa e reforça os esforços para a 

estabilização da economia e se concentra em aspectos físicos da sociedade que 

propiciem condições para que o governo local viabilize a sua economia (BRASIL, 

2015, p. 5-22). 
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Além do mais, o General Heleno demonstrou desapontamento com a atuação 

das Nações Unidas no tocante à adequada recuperação econômica do Haiti. Falta 

de coordenação e atuação dos atores civis da missão, fato que prejudicou 

sobremaneira o desenvolvimento das capacidades do governo haitiano. Esse 

cenário é lamentavelmente extremamente volátil para a PoC, uma vez que o 

insucesso na recuperação econômica e social pode suscitar o crescimento das 

atividades criminais e o retorno da instabilidade da ordem e da segurança pública 

(PKSOI, 2013, p. 75, tradução nossa). 

Os resultados parecem indicar, portanto, que o bem-estar social e o 

desenvolvimento econômico pouco dependem das ações coercitivas do componente 

militar. O seu papel está centrado na manutenção de um ambiente seguro, de forma 

a possibilitar o trabalho conjunto dos diversos atores civis com o governo local. Não 

obstante, o componente militar pode cooperar, ainda que de forma esporádica e 

limitada, com a execução de pequenos projetos de infraestrutura local, por meio das 

Companhias de Engenharia, e de ações cívico-sociais. Essas iniciativas corroboram 

de forma fundamental para o aumento da credibilidade da missão e do 

consentimento local. 

Entretanto, as baixas incidências de avanços constatados na pesquisa de 

campo corroboram com a percepção de que o alcance das operações de 

manutenção de paz mantém-se bastante limitado. Elas demonstram-se incapazes 

de promover projetos políticos vigorosos que permitam ao país anfitrião desenvolver-

se de forma sustentável. A responsabilidade, em última instância, repousa sobre os 

ombros da classe política e da sociedade local. 

 

4.1.5 Aspectos doutrinários 

 

O estudo feito na revisão de literatura permitiu a construção de um referencial 

teórico que abarcou diversos aspectos doutrinários, no seio das Nações Unidas, 

relacionados ao uso da força para a proteção de civis no contexto das operações de 

manutenção de paz. 

Nesse sentido, destaca-se o Conceito Operacional do DPKO para a Proteção 

de Civis no Contexto das Operações de Manutenção de Paz sob a Égide da ONU, 

publicado em 2010. Esse documento estabelece claramente a necessidade de 
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medidas ativas contra agressores, sempre que a ameaça de agressão física contra 

civis for aparente, admitindo o uso da força como último recurso (UNITED NATIONS, 

2010a, p. 8-9, tradução nossa). Além do Conceito Operacional do DPKO, destacam-

se as Diretrizes para o Planejamento de Regras de Engajamento para as Operações 

de Manutenção de Paz das Nações Unidas, publicadas em 2002 e anteriormente 

mencionadas nesta seção. Desde então, os módulos de treinamento das Nações 

Unidas passaram a asseverar o que o respeito aos princípios básicos da 

manutenção de paz não justifica a inação em face das atrocidades e massacres 

cometidos contra civis (BLOCQ apud FAGANELLO, 2013, p. 177). 

As referidas normas representaram um grande avanço doutrinário, na medida 

em que conferiram maior flexibilidade às forças de paz para operar nos mais 

variados contextos que se apresentem. Reafirmaram, sobretudo, a alta prioridade 

conferida às tarefas de PoC, que passaram a interferir decisivamente nas decisões 

sobre o uso das capacidades e recursos disponíveis nas missões de paz (Id., 2006, 

p. 3-4, tradução nossa). 

No que concerne às Forças Armadas Brasileiras, em geral, e ao Exército 

Brasileiro, em particular, a revisão bibliográfica revelou esforços no sentido de 

adequar suas estruturas normativas e doutrinárias às premissas das Nações Unidas.  

No novo Conceito Operativo para o Emprego da Força Terrestre, nomeado 

Operações no Amplo Espectro, as operações de manutenção de paz passaram a 

estar enquadradas nas Op Pac. Essas operações básicas podem ser desdobradas 

em Território Nacional ou no exterior, com a finalidade de favorecer a reconciliação 

entre adversários locais ou regionais, ajudando, assim, a restabelecer instituições 

políticas, jurídicas, sociais e econômicas (BRASIL, 2015, p. 2-4). 

Nesse sentido, destaca-se a recente publicação do Manual de Operações de 

Pacificação (EB20-MC-10.217), responsável por estabelecer a doutrina básica e a 

concepção geral de planejamento, preparação, execução e avaliação das Op Pac. 

Esse manual aprofunda os dispositivos abordados no Manual de Operações de 

Manutenção de Paz do Ministério da Defesa (MD34-M-02), no Manual de Operações 

(EB20-MF-10-103) e no Manual de Campanha Operações de Manutenção da Paz (C 

95-1), com grande ênfase no papel a ser desempenhado pelo componente militar 

nessas missões (Ibid., p. 2-9). 

Com efeito, a proteção de civis emerge na atual Doutrina Militar Terrestre 

como uma tarefa operativa a ser realizada pelo componente militar em uma Op Pac, 
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a ser conduzida nas 03 (três) fases da contribuição militar: intervenção, estabilização 

e normalização (BRASIL, 2015, p. 4-13). O EFD será alcançado por meio da 

obtenção de condições gerais, que pressupõem, entre outros aspectos, a proteção 

dos não combatentes do país anfitrião da missão (BRASIL, 2015, p. 5-7). 

O Manual de Pacificação não concebe, entretanto, conceitos básicos relativos 

ao planejamento e execução dessas tarefas de PoC, conforme observado nas 

publicações da ONU e do Exército dos Estados Unidos da América. Essa situação 

ensejou a investigação junto à amostra, acerca da suficiência dos dispositivos 

doutrinários brasileiros para o cumprimento das tarefas de PoC no âmbito das 

operações de paz da ONU. O gráfico abaixo apresenta a síntese das respostas 

obtidas. 

 

Gráfico 13 - Suficiência dos dispositivos doutrinários do Exército Brasileiro para a proteção de 
civis. 
Fonte: o autor. 

 

Depreende-se do gráfico que a maioria dos respondentes (56,34%) considera 

os atuais dispositivos doutrinários do Exército Brasileiro suficientes para o 

cumprimento das atividades afeitas à proteção de civis. Essa percepção parece 

indicar que os esforços realizados no âmbito do Ministério da Defesa têm sido 

relevantes para o trabalho dos militares brasileiros nas diversas missões de paz no 

mundo. Nesse diapasão, destaca-se o papel desempanhado pelo CCOPAB na 

preparação e treinamento de contingentes militares antes do envio para o exterior 

(Id., 2013, p. 33). 

Todavia, diante da constatação de que 30 (trinta) indivíduos da amostra 

(43,66%) responderam não, buscou-se identificar quais aspectos poderiam 

56.34%

43.66%
Sim

Não
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comprometer a execução das tarefas de PoC. Assim, foi perguntado a esse grupo 

quais dispositivos doutrinários apresentados no presente trabalho poderiam ser 

fomentados na atual Doutrina Militar Terrestre. O seguinte gráfico consolida os 

resultados desse questionamento. 

 

Gráfico 14 - Aspectos doutrinários a serem incrementados 
Fonte: o autor. 

 

Pela observação do gráfico, constata-se que um elevado percentual de 

militares desse grupo (80,65%) considera que os assuntos relacionados à 

aplicabilidade do DICA nas operações de paz devem ser incrementados. Como visto 

anteriormente neste trabalho, os princípios e leis do DIH aplicáveis às missões de 

paz conduzidas pelas Nações Unidas foram estabelecidos por meio do Boletim do 

Secretário-Geral (ST/SGB/1999/13), de 06 de agosto de 2009 (UNITED NATIONS, 

1999a, tradução nossa). 

Com efeito, as referências nas antigas publicações em vigor na Força 

Terrestre são bastante genéricas e dizem respeito, sobretudo, à necessidade de 

conhecimento de noções básicas do DIH, por parte da tropa empregada no exterior 

(BRASIL, 2013, p. 19). Nesse diapasão, verificou-se que o Manual de Operações de 

Pacificação (EB20-MC-10.217) visa a suprir essa lacuna, ao evidenciar as principais 

considerações legais relativas às operações de pacificação no Brasil e no exterior. 

São relacionados, assim, as normas do DICA a serem respeitadas pelo componente 
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militar, em perfeita consonância com os preceitos estabelecidos pela ONU (BRASIL, 

2015, p. 6-16). 

Outro aspecto bastante citado foi o Processo de Planejamento para Missões 

Integradas (IMPP). Sua importância é fundamental, pois ele conduzirá os 

componentes militar, policial e civil da missão durante a fase de ajustes dos 

CONOPS (NUNES, 2014, p. 11). Quanto à relevância desse processo de 

planejamento, não concebido na Doutrina Militar Terrestre, o Major David conferiu a 

seguinte opinião. 

 

Categoria Indivíduo Opinião 

O IMPP não é 

importante 

para o 

processo 

decisório do 

comandante 

militar 

Major David, 

Observador Militar 

das Nações Unidas 

no Sudão do Sul 

em 2012/2013 

 

“Como membro do escritório de PoC, eu participava do 

planejamento. Nós confeccionávamos o documento, que já 

chegava pronto para o Force Commander. Então, na 

verdade, se já chegava pronto para o Force Commander, 

imagine para o Comandante do Batalhão. A tropa que irá 

executar as ações não participa do planejamento de PoC. 

É muito difícil de isso vir a acontecer. Na missão da ONU, o 

Batalhão, a tropa executante no terreno, vai receber a 

ordem pronta, o planejamento pronto. Ela não vai 

conseguir interferir no planejamento. Quem vai 

conseguir interferir no planejamento é o staff [...]  

Quadro 11 - Entrevista: opinião sobre a importância do IMPP para o processo decisório do 
comandante militar 
Fonte: o autor. 
 

O entrevistado deixou claro que, na prática, todo planejamento para a 

proteção de civis tem sido desencadeado pelo staff da missão, no nível operacional, 

em coordenação entre atores civis e militares. De fato, essa percepção vai ao 

encontro da bibliografia consultada, segundo a qual o próprio Estado-Maior da 

missão de paz é responsável por incorporar a Estratégia de PoC no CONOPS, 

desenvolvendo a Ordem de Operações, derivada do próprio Conceito e das 

diretrizes do Force Commander (UNITED NATIONS, 2013, p. 19, tradução nossa). 

Esse resultado parece indicar, portanto, que não se justifica a inclusão de qualquer 

dispositivo relacionado ao IMPP nos manuais da Força Terrestre, uma vez que esse 

procedimento obedece às particularidades específicas da ONU. 

Ainda com relação ao gráfico, é importante observar a baixa incidência das 

respostas (48,39%) que indicam a necessidade de formulação de regras de 
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engajamento específicas. Esse resultado parece denotar o conhecimento dos 

militares sobre as particularidades de cada conjunto de regras de engajamento, 

elaboradas individualmente para cada missão. Desta forma, as ROE são específicas 

para cada missão, devendo ser elaboradas pelos SRSG e constantemente revisadas 

pelos Force Commander das missões (FAGANELLO, 2013, p. 55). 

Por fim, pôde-se ainda observar no gráfico um alto percentual de respostas 

relacionadas às Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) referentes às missões de 

paz. Concernente a esse aspecto, é importante destacar que as atuais publicações 

doutrinárias do Exército Brasileiro relativas às operações de paz foram 

desenvolvidas no 2º nível do Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT), 

abarcando conceitos e concepções operacionais para o emprego dos meios da 

Força Terrestre (BRASIL, 2012, p. 10). Portanto, ainda que a maioria dos indivíduos 

da amostra sustente que a atual doutrina é suficiente para as tarefas de PoC, faz-se 

necessário salientar a necessidade de tradução dos conceitos e normas existentes 

em publicações do 3º nível, que traduzirão a forma pela qual os contingentes 

militares brasileiros realizarão as ações táticas voltadas para a proteção de civis. 

Desta forma, os resultados apresentados parecem indicar que a publicação 

do Manual de Pacificação (EB20-MC-10.217) constitui-se como o principal produto 

doutrinário que contempla as tarefas de proteção de civis no contexto das operações 

de manutenção de paz da ONU. Ademais, esse manual possui o grande mérito de 

enquadrar as missões de paz nas Operações do Amplo Espectro, novo conceito 

operativo do Exército Brasileiro. 

A despeito dos inequívocos avanços observados, percebe-se na atual 

Doutrina Militar Terrestre uma omissão de conceitos básicos relativos ao 

planejamento e execução das tarefas de PoC. Essa deficiência tem sido refletida, 

em última análise, na ausência de TTP específicas para essas missões, situação 

que pode ser aprimorada com a produção de novas publicações de 3º nível do 

SIDOMT. 

 

4.2 ANÁLISE DAS HIPÓTESES DE ESTUDO 

 

As hipóteses de estudo elencadas na presente pesquisa, conforme 

apresentadas anteriormente, foram: 
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H0 – o uso da força não contribui para a efetiva proteção de civis nas 

operações de manutenção de paz multidimensionais da ONU, uma vez que o 

aumento da violência não favorece a promoção de um ambiente seguro; e 

H1 – o uso da força contribui para a efetiva proteção de civis nas operações 

de manutenção de paz multidimensionais da ONU, promovendo um ambiente de 

maior segurança e estabilidade para a população civil. 

Com o intuito de verificar a pertinência das hipóteses elaboradas, supôs-se 

que a efetiva proteção de civis diz respeito à consecução de objetivos relacionados à 

criação de um ambiente seguro e estável, sem o qual o processo de paz política 

duradoura não é tangível. Assim, foram examinadas as ações coercitivas 

direcionadas à redução dos riscos à proteção de civis em algumas operações de 

manutenção multidimensionais da ONU que contaram com a participação de oficiais 

brasileiros. 

O item 4.1 desta seção analisou, assim, a relação existente entre o uso da 

força e os diversos aspectos relacionados à proteção de civis no contexto das 

missões de paz. 

No que se refere à necessidade para proteger civis, restou claro que o uso da 

força tem sido extremamente importante, pois tem permitido maior capacidade de 

ação para os componentes militares durante a execução de seus mandatos. 

Ademais, o incremento das capacidades operacionais representa, em última 

instância, a clara disposição das Nações Unidas de exercer um papel mais decisivo 

na proteção das populações civis vítimas de conflitos armados. 

Quanto às ações coercitivas, estratégicas e táticas, constatou-se que a 

estratégia da presença tem sido amplamente privilegiada nas operações de paz. A 

despeito da incapacidade de reduzir completamente as vulnerabilidades da 

população civil, as forças de paz têm buscado mudar a intenção do agressor, 

negando-lhe a oportunidade para realizar ataques. Nesse sentido, crescem de 

importância as atividades de patrulhamento ostensivo, vigilância e reconhecimento e 

estabelecimento de check points. Essas ações, cuja finalidade precípua é dissuadir 

os grupos beligerantes, evidenciam um baixo percentual de uso da força, fato que 

demonstra a preocupação ao atendimento dos princípios da imparcialidade e do uso 

mínimo da força. 

Concernente às regras de engajamento, ficou evidente que elas representam, 

de fato, valioso instrumento para as forças de paz, na medida em que limitam o uso 
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da força, estabelecendo normas para garantir sua gradação e proporcionalidade. 

Elas são específicas para cada missão e devem ser perfeitamente claras para todos 

os membros do componente militar. 

Do ponto de vista dos resultados desejados, observou-se que a colaboração 

do uso da força é bastante limitada às tarefas relacionadas à criação e manutenção 

de um ambiente seguro e estável. Com efeito, o emprego da violência pelas forças 

de paz é particularmente importante para esse objetivo, pois permite o 

enfrentamento e desmantelamento de grupos armados no país anfitrião da missão. 

O desenvolvimento das demais áreas críticas será apoiado pelo componente 

militar mediante a realização de outras tarefas, tais como preparação de forças de 

segurança pública locais, desdobramento de ações cívico-sociais e empreendimento 

de Quick Impact Projects, voltados para a melhoria da infraestrutura mínima do país. 

Destarte, o sucesso nessa empreitada dependerá muito mais da profícua 

coordenação entre atores civis e órgãos governamentais do que das ações das 

forças de paz. 

A partir do exposto, conclui-se que o uso da força tem desempenhado 

importante função para as atividades de PoC nas hodiernas missões de paz das 

Nações Unidas. Desse modo, pode-se confirmar a hipótese H1 formulada, afirmando 

que o uso da força contribui para a efetiva proteção de civis nas operações de 

manutenção de paz multidimensionais da ONU, promovendo um ambiente de maior 

segurança e estabilidade para a população civil. 

 

4.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A realização do presente estudo esteve condicionada a algumas limitações. 

Inicialmente, é necessário ressaltar que os dados do estudo de campo foram obtidos 

por meio das experiências colhidas em 07 (sete) missões de paz que contaram com 

a participação de oficiais do Exército Brasileiro. Apesar da ocorrência de situações 

comuns, é importante salientar que cada operação de manutenção de paz apresenta 

características próprias que, certamente, dificultam a generalização dos resultados. 

Além disso, a definição da amostra como não probabilística e por 

conveniência impôs restrições à fiel representação do universo de profissionais 

militares participantes de missões de paz, em funções nos níveis estratégico e 
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operacional. Essa opção deveu-se, sobretudo, ao limitado acesso do pesquisador a 

esse público. Assim, a amostra ficou reduzida a 75 (setenta e cinco) indivíduos que 

se propuseram a participar da pesquisa. 

A despeito dessa dificuldade apontada, puderam ser entrevistados militares 

que desempenharam funções de Force Commander e de Comandante de Unidade 

de Força de Paz. Dadas as suas experiências pessoais e a importância dos cargos 

ocupados nas missões, puderam-se considerar como extremamente válidas e 

relevantes as informações por ele prestadas. 

Outra limitação diz respeito à ausência de pessoas oriundas do meio civil, 

cujo trabalho esteja relacionado à assistência humanitária nos países anfitriões das 

missões consideradas. Essa lacuna impossibilitou o aprofundamento da percepção 

de como o uso da força para proteger civis influencia o trabalho dos diversos atores 

não militares presentes em uma operação de manutenção de paz. 

Por fim, o trabalho limitou-se a indicar dispositivos doutrinários que 

possivelmente podem ser aprimorados pelo Exército Brasileiro, relativos ao 

planejamento e execução das tarefas de PoC. Essa limitação decorreu, sobretudo, 

dos resultados obtidos no estudo de campo, que se mostraram inconclusivos em 

relação a esses aspectos. Essa situação pode ter decorrido, também, de falhas nas 

técnicas de entrevista e questionários, que deixaram de priorizar perguntas 

específicas sobre as deficiências indicadas pelos indivíduos da amostra. 
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5. CONCLUSÃO 

 

As conclusões do presente trabalho decorrem da interpretação e da 

discussão dos dados anteriormente aqui apresentados. Sua obtenção foi orientada 

pelos procedimentos metodológicos a seguir recobrados. 

A pesquisa iniciou-se com a formulação do seguinte problema: em que 

medida o uso da força nas operações de manutenção de paz multidimensionais da 

ONU contribui para a efetiva proteção de civis? Pode-se considerar que tal problema 

foi solucionado, uma vez que os resultados indicaram diversos avanços, que 

puderam ser alcançados por intermédio do emprego de meios violentos pelo 

componente militar das missões elencadas, relativos ao estabelecimento de um 

ambiente seguro no país anfitrião. 

Além disso, os resultados puderam ampliar a compreensão sobre o problema, 

na medida em que indicaram restrições impostas ao uso da força, no tocante a 

atuação das forças de paz em outras áreas críticas para a proteção de civis. 

Destarte, a hipótese de estudo de que o uso da força contribui para a efetiva 

proteção de civis nas operações de manutenção de paz multidimensionais da ONU 

pôde ser comprovada. Isso decorre do fato de que o uso da força exerce 

fundamental papel no estabelecimento e manutenção de um ambiente seguro, 

colaborando, assim, para a consecução dos objetivos subsequentes do processo de 

retomada da paz política estável. 

A metodologia empregada mostrou-se suficiente para a consecução dos 

propósitos desta pesquisa. Assim como a bibliografia consultada atendeu 

plenamente às expectativas e aos propósitos. A consulta às publicações acadêmicas 

de instituições de ensino civis, bem como aos diversos documentos da ONU, 

possibilitaram um amplo entendimento sobre a emergência e evolução da temática 

no seio das Nações Unidas. Os manuais do Exército dos EUA, em seu turno, 

permitiram verificar os diversos conceitos relacionados ao planejamento e à 

execução das tarefas de PoC integrados à doutrina militar norte-americana. Por fim, 

as publicações doutrinárias do Exército Brasileiro evidenciaram os recentes esforços 

empreendidos pela Força Terrestre para atualizar sua base doutrinária à 

multinacional, elaborada e consolidada pelo DPKO. 
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Além disso, os dados obtidos durante o estudo de campo, consubstanciados 

pelas entrevistas e questionários, aprofundaram as questões observadas na revisão 

bibliográfica. Por meio das respostas fornecidas, pôde-se estabelecer a relevância 

do uso da força para a PoC, além de evidenciar os principais aspectos envolvidos na 

realização de suas tarefas afeitas. Todavia, deve-se destacar que a amostra esteve 

condicionada ao acesso deste pesquisador aos seus indivíduos, bem como ao 

voluntariado por eles expresso. Certamente, a ampliação dessa amostra permitiria 

maior representatividade à população de oficiais considerada. 

Dessa forma, considera-se que os objetivos específicos propostos foram 

plenamente alcançados, o que possibilitou o êxito do objetivo geral deste trabalho: 

analisar como o uso da força contribui para a efetiva proteção de civis nas 

operações de manutenção de paz da ONU, concluindo sobre sua importância para a 

melhoria das condições de segurança no país anfitrião da missão. 

 

5.1 IMPORTÂNCIA DO USO DA FORÇA PARA A PROTEÇÃO DE CIVIS NAS 
MISSÕES DE PAZ 

 

O cenário internacional pós-Guerra Fria tem sido caracterizado pelo declínio 

de conflitos entre Estados e pela prevalência de guerras civis internas, 

particularmente em países pobres. Esses conflitos têm sido marcados por graves 

violações do DICA, que impõem severas consequências para as populações civis 

envolvidas. 

Nesse contexto, as operações de manutenção de paz das Nações Unidas 

passaram a ser concebidas como multidimensionais, incorporando diversos atores 

civis e militares, com o objetivo de auxiliar essas nações a restabelecer um processo 

de paz política sustentável. Elas representam, em última análise, o instrumento mais 

utilizado pela ONU para garantir a paz e a segurança internacional. 

Atualmente, a maioria das missões de paz recebe do CSNU o mandato para 

proteger civis sob iminente ameaça de agressão física. Para a conquista desse 

objetivo, as operações passaram a receber capacidade militar adequada, fato que 

representou gradativo aumento da violência pelas forças de paz. 

Assim, foi verificado que o uso da força tem exercido um papel extremamente 

relevante para a proteção de civis, uma vez que tem possibilitado maior poder de 

ação às forças de paz na dissuasão e neutralização das ameaças contra as 
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populações locais. Com efeito, essa postura tem proporcionado uma maior 

sensação de segurança, possibilitando a aproximação do contingente militar com as 

pessoas afetadas. A atitude pró-ativa da tropa tem colaborado, em última instância, 

para a conquista e a manutenção da credibilidade e do consentimento do país 

anfitrião.  

Apesar de sua destacada importância, o estudo revelou que a previsão do 

uso da força deve estar clara no mandato da missão de paz e que as ações militares 

devem ser sempre calibradas pelo princípio da proporcionalidade, sob pena de 

ocorrer um aumento indiscriminado da violência. Nesse ponto, destacam-se as ROE, 

que são fundamentais para o estabelecimento dos parâmetros e limites para a 

atuação das forças de paz. 

Concernente às regras de engajamento, pode-se concluir que elas, de fato, 

são essenciais para o bom desempenho das tropas envolvidas em uma operação de 

manutenção de paz, uma vez que conferem maior legitimidade e respaldo às ações 

em todos os níveis. Constituem-se, dessa forma, em relevante instrumento para a 

aplicação de meios violentos, estabelecendo normas para garantir a gradação e a 

proporcionalidade do uso da força. 

Nessa esteira, foi constatado que as ROE, elaboradas no âmbito das missões 

de paz da ONU, são perfeitamente claras e adequadas às situações encontradas 

nos mais variados ambientes operacionais. Depreende-se, portanto, que a 

normatização proposta pelo DPKO em suas Diretrizes para o Planejamento de 

Regras de Engajamento, publicadas em 2001, tem alcançado seu objetivo principal 

de fornecer o subsídio necessário para a formulação de regras de engajamento 

específicas para cada mandato emanado pelo CSNU. 

O estudo revelou, ainda, que as ações coercitivas devem ser planejadas e 

conduzidas para que se possam reduzir os riscos, representados pelo produto das 

ameaças pela vulnerabilidade da população, que envolvem a proteção de civis. Uma 

estratégia eficaz caracteriza-se pela combinação de operações defensivas, para 

proteger fisicamente os civis, e operações ofensivas, direcionadas ao agressor.  

Com relação à proteção tática, ficou evidenciado que ela é voltada para a 

redução das vulnerabilidades da população civil, por meio de defesa móvel ou 

estática. Essa abordagem apresenta, todavia, sérias deficiências, pois é impossível 

proteger civis em todo lugar, durante todo o tempo, ficando a proteção condicionada 

à duração da operação militar. 
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Pode-se constatar que essas vulnerabilidades estão associadas, em maior 

escala, à ocorrência de fatores do ambiente operacional, tais como a presença 

pouco efetiva do Estado e a proeminente deficiência na infraestrutura de transportes 

e comunicações encontrada em países imersos em conflitos armados. 

Nesse particular, observa-se que o patrulhamento regular de áreas nas quais 

os civis são mais suscetíveis a ameaças constitui-se como um forte elemento de 

dissuasão, evitando que novos ataques sejam realizados e contribuindo para a 

redução dos níveis de violência empregados pelas forças de paz. Essa estratégia 

tem sido privilegiada nas diversas operações de manutenção de paz ao redor do 

mundo, visto que se caracteriza como uma das medidas de proteção mais visíveis e 

tranquilizadoras para os habitantes locais. 

 Ainda no plano tático, destaca-se a condução de atividades de facilitação à 

assistência humanitária, de apoio ao monitoramento dos direitos humanos e de 

engajamento com a população local. Elas demonstram que as tarefas de PoC 

devem enquadrar os diferentes componentes da missão, possibilitando a ação 

conjunta de recursos civis, policiais e militares. Ficou constatado, dessa maneira, 

que a constituição de equipes conjuntas, tais como as JPTs da MONUSCO, facilitam 

a coordenação desses esforços e colaboram para uma resposta multidimensional às 

dificuldades enfrentadas no terreno. 

 No que se refere à proteção estratégica, percebe-se que ela destina-se a 

neutralizar as ameaças à população por meio de ações ofensivas voltadas para 

mudar a intenção do agressor ou eliminar as suas capacidades operacionais e 

logísticas. Dessa forma, a compreensão das motivações dos grupos beligerantes é 

condição sine qua non para a elaboração de uma abordagem eficaz.   

A pesquisa desvelou que as situações de violência registradas contra civis 

são, em sua maioria, instrumentos para a consecução de objetivos dos grupos 

armados locais. Nesses casos, a ameaça de coerção pode desestimulá-los a 

continuar a empreender ataques. Destacam-se, assim, as atividades de 

patrulhamento robusto, de vigilância, de reconhecimento e de estabelecimento de 

check points nas diversas missões, evidenciando a prevalência da estratégia da 

presença e da dissuasão consequentes da experiência da ONU na prática de 

manutenção da paz.  

Outrossim, restou claro que as operações de manutenção de paz têm dirigido 

ilimitados esforços para reduzir as capacidades operacionais e logísticas desses 
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grupos. Essas ações exigem maiores níveis de violência, com grande dispêndio de 

recursos humanos e materiais por parte do componente militar. Infere-se, desse 

modo, que as forças de paz têm procurado constantemente agir em consonância 

com os princípios da imparcialidade e do uso mínimo da força na condução de suas 

atividades. 

Contudo, faz-se importante ressaltar que os resultados que forem porventura 

alcançados pela Brigada de Intervenção da MONUSCO, criada em 2013, podem 

implicar novo paradigma de atuação das forças de paz. Essa decisão decorreu da 

mudança de postura do CSNU em face da permanente instabilidade vivenciada na 

região Leste do Congo e corrobora com a pretensão evidenciada pela ONU de 

aumentar gradativamente o uso da força nas operações de paz, principalmente para 

proteger civis. 

Quanto aos resultados relacionados à proteção de civis, foi verificado que o 

uso da força tem colaborado de forma significativa para a criação e a manutenção 

de um ambiente seguro e estável nas áreas sob a administração das Nações 

Unidas, coibindo ações de elementos beligerantes e promovendo condições 

mínimas para o restabelecimento do Estado. 

Nesse diapasão, o estudo destacou como mais evidentes os seguintes 

resultados: ausência de conflitos em larga escala, retomada da ordem e da 

segurança pública e DDR dos grupos beligerantes. Eles representam, 

principalmente, os avanços alcançados na fase de estabilização de uma Op Pac, 

durante a qual são normalmente desdobradas as operações de manutenção de paz. 

Outros resultados relacionados ao estabelecimento da segurança mostraram-se 

intangíveis devido às limitações das missões de paz e às dificuldades de 

coordenação evidenciadas entre os diversos elementos do poder público nacional. 

O componente militar pode, ainda, contribuir no apoio ao estabelecimento da 

governança local, ajudando na restauração da administração e na retomada dos 

serviços públicos, quando imprescindíveis. Ressalta-se que o uso da força nessas 

condições é irrelevante. A ação da força de paz deve estar focada na coordenação 

com o governo local, na formulação e implementação de estratégias que viabilizem o 

processo para a retomada da estabilidade institucional. Com efeito, enquanto o 

Estado permanecer ausente, a sua população permanecerá sob a constante 

ameaça de agressão. 
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Nesse sentido, são fundamentais os esforços empreendidos na preparação e 

no adestramento das futuras forças de seguranças locais, assim como na 

colaboração para a realização de eleições livres, que consubstanciam o 

desenvolvimento da participação política nacional. O desenvolvimento de outras 

áreas, como o restabelecimento do rule of law e do acesso à Justiça mostrou-se, 

contudo, extremamente deficiente, considerando as limitações das missões de paz e 

o acentuado desgaste das estruturas governamentais de países que emergem de 

conflitos armados. 

 Outra área crítica para a proteção de civis diz respeito à promoção do bem-

estar e à recuperação econômica e social. Percebe-se, no entanto, que as 

operações de manutenção de paz raramente exercem papel decisivo nessa seara. O 

trabalho da ONU consiste, sobretudo, no apoio às autoridades locais, para que estas 

procedam às reformas necessárias no país anfitrião. 

Conclui-se, ainda, que as contribuições da missão de paz independem das 

ações coercitivas com emprego da violência. O papel do componente militar deve 

estar centrado na manutenção de um ambiente seguro, dentro do qual os diversos 

atores civis possam realizar os trabalhos necessários para a estabilização da 

economia e para a recuperação da infraestrutura local. Ademais, as forças de paz 

podem cooperar, de forma episódica e limitada, com a execução de Quick Impact 

Projects, por intermédio das Companhias de Engenharia dos contingentes militares. 

Essas pequenas obras atuam como importantes vetores para o aumento da 

credibilidade e do consentimento de toda a operação. 

Por fim, o estudo revelou o crescente esforço empreendido pelo Exército 

Brasileiro para adequar sua estrutura doutrinária às premissas das Nações Unidas, 

constantes nos diversos documentos elaborados pelo DPKO. Nesse sentido, 

destaca-se a recente publicação do Manual de Operações de Pacificação (EB20-

MC-1.217) que incorporou as principais normas do DICA a serem respeitadas nas 

missões de paz. Ressalta-se, também, o enquadramento dessas operações no 

domínio das Op Pac, contextualizadas com o novo Conceito Operativo para o 

Emprego da Força Terrestre (Operações no Amplo Espectro), dentro das quais a 

proteção de civis emerge como tarefa operativa a ser realizada pelo componente 

militar e condição geral para que o EFD possa ser alcançado. 

Diante disso, foi verificado que os atuais dispositivos doutrinários são 

suficientes para o cumprimento das diversas atividades afeitas à PoC no âmbito das 
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missões de paz. Restou claro, sobretudo, o relevante papel do CCOPAB na 

disseminação das práticas em voga na ONU, bem como na preparação e no 

treinamento de contingentes militares brasileiros antes do envio para o exterior. 

Não obstante, faz-se necessário salientar que as presentes publicações do 

Exército Brasileiro estão inseridas no 2º nível do SIDOMT, abarcando, desta forma, 

conceitos e concepções operacionais sobre o emprego de tropas brasileiras nas 

operações de manutenção de paz. Isso posto, conclui-se que tais manuais são 

deficientes na formulação de TTP específicas para o planejamento e execução das 

tarefas de PoC. Essa situação deve ser aprimorada com o lançamento de manuais 

do 3º nível do SIDOMT, com a finalidade de aperfeiçoar o treinamento de 

contingentes brasileiros para o cumprimento dessas missões. 

 

5.2 SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

As conclusões sobre como o uso da força influencia os diversos aspectos 

relacionados à proteção de civis, no contexto das missões de paz das Nações 

Unidas, permitem a formulação de algumas recomendações. 

Inicialmente, propõe-se consolidar os aspectos doutrinários relacionados à 

proteção de civis em uma publicação do 3º nível do SIDOMT (nível tático). Essa 

recomendação é justificada pela amplitude do tema e pelas particularidades que 

envolvem o planejamento e a condução desse conjunto de tarefas. 

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de formulação de TTP específicas, 

que confiram às tropas brasileiras condições para empreender ações militares 

ostensivas sem, contudo, comprometer os princípios das operações de paz. 

Esse manual poderá conter, ainda, as regras de engajamento gerais que 

norteiam a confecção das ROE específicas para cada missão. Essa ferramenta 

poderá incrementar a preparação dos contingentes de forças de paz brasileiros, no 

tocante ao uso da força para as tarefas de PoC. 

Por fim, propõe-se estudar a adoção de estruturas semelhantes às JPT no 

organograma das Op Pac do Exército, com vistas a aproximar a doutrina brasileira 

das experiências bem-sucedidas na ONU. 
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A complexidade do tema e as limitações do estudo impediram, todavia, que 

assuntos correlatos pudessem ser profundamente investigados. Foram observados, 

assim, novos campos que podem ser explorados por outros pesquisadores: 

1) implicações do uso da força para as ações de assistência humanitária; 

2) preparação dos oficiais brasileiros para o trabalho nos escritórios de PoC 

das missões da ONU, sobretudo no tocante ao planejamento e à formulação de 

Estratégias de PoC; 

3) papel desempenhado pelo componente militar nas atividades conduzidas 

pelos JPT; 

4) resultados da proteção de civis alcançados pela Brigada de Intervenção da 

MONUSCO. 

Diante disso, o presente estudo buscou atender aos anseios do Ministério da 

Defesa, na medida em que aprofundou o entendimento acerca de relevantes 

questões relacionadas à atuação de tropas brasileiras em operações de manutenção 

de paz sob a égide da ONU. Espera-se, portanto, que os resultados alcançados 

possam contribuir de alguma forma para a evolução doutrinária da Força Terrestre. 

Finalmente, é fundamental ressaltar que a proteção de civis é aspecto 

nevrálgico para o sucesso de uma missão de paz. O uso da força pelo componente 

militar constitui-se em poderoso artifício que confere importantes vantagens sobre os 

grupos armados locais. Entender as suas limitações é, pois, determinante para a 

manutenção da credibilidade e legitimidade de toda a operação.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Prezado senhor entrevistado, 

 

sou o Capitão do Exército da Arma de Engenharia FÁBIO RENAN AZEVEDO 

DE SOUZA, formado no ano de 2006 na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e encontro-me realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A presente entrevista constitui-se em instrumento de pesquisa parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em 

Ciências Militares, cujo tema é: o uso da força nas operações de manutenção de 

paz multidimensionais da ONU para a proteção de civis. 

Gostaria de agradecer-lhe a disponibilidade em concedê-la, salientando que a 

sua participação será importante para a consecução dos objetivos propostos nesta 

pesquisa. 

A principal finalidade desta atividade é coletar dados, provenientes de 

experiências pessoais e profissionais de pessoas com conhecimento sobre a área 

de estudo, que forneçam informações precisas sobre como o uso da força nessas 

missões afeta a construção de um ambiente seguro e estável no país anfitrião da 

missão, concluindo, assim, sobre sua relevância para a proteção da população civil. 

A partir dessas percepções, pretende-se determinar, ainda, o ponto máximo para o 

uso da força, a partir do qual o consentimento da operação estará ameaçado. 

Ressalto que tal pesquisa encontra-se orientada pela Estratégia Nacional de 

Defesa, publicada em 2008, que prevê o aumento gradativo da participação 

brasileira em operações de paz sob a égide da ONU. Em última instância, este 

estudo pode contribuir para o desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre neste 

tema atual e relevante para o Estado Brasileiro. 
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1 – Em qual missão de paz da ONU o senhor trabalhou? Em que ano chegou e por 

quanto tempo permaneceu no país? 

 
2 – Qual a função exercida pelo senhor nesta missão? 

 
3 – Como o senhor considera a situação política do país quando de sua chegada à 

missão? 

Normalidade institucional, com pleno funcionamento das instituições 
públicas e de segurança 

(    ) 

Processo de restabelecimento das instituições públicas de segurança e 
avanço no processo político de reconciliação nacional 

(    ) 

Cessar-fogo e incapacidade do Estado em prover a segurança dos seus 
nacionais, com o registro de violência contra civis 

(    ) 

Conflito armado (    ) 

 
4– A proteção de civis tem sede no Direito Internacional Humanitário, também 

conhecido como Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), e tem se 

constituído como tema de bastante relevância para as Nações Unidas, sobretudo a 

partir da década de 1990. Desde a UNAMSIL (Missão de Assistência das Nações 

Unidas em Serra Leoa), primeira a incluir de forma expressa em seu mandato esse 

aspecto, a ONU enviou diversas operações com a missão de proteger civis sob a 

iminente ameaça de agressão física. Como o senhor avalia este princípio, no que diz 

respeito às operações de manutenção de paz? 

 
5 – As hodiernas operações de manutenção de paz têm sido desdobradas em 

países pobres, incapazes de promover a segurança pública dos seus cidadãos. Os 

conflitos internos são, em sua grande maioria, motivados pela explosão do ódio 

étnico e religioso. Não raro, os próprios Estados são os responsáveis pelas 

atrocidades cometidas contra as populações civis. Durante seu trabalho na missão 

de paz, houve registros de violência contra civis? 

 
6 – No ano de 2010, o Departamento de Operações de Paz (DPKO) elaborou seu 

Conceito Operacional para a Proteção de Civis, a fim de suprimir a lacuna 

doutrinária relativa ao tema no âmbito das Nações Unidas. Esse documento orienta 

que toda missão deve possuir uma clara Estratégia para a Proteção de Civis. A 

operação de manutenção de paz na qual o senhor trabalhou contemplava uma 

Estratégia de Proteção de Civis? 
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Em caso positivo, de que forma o senhor avalia a importância dessa Estratégia, no 

que diz respeito ao planejamento, coordenação e execução das tarefas de PoC 

pelos diversos elementos envolvidos na missão? 

 
7 – A Estratégia para a Proteção de Civis deve considerar as características da 

ameaça, a intenção e as capacidades do agressor. Em sua percepção, qual era o 

principal objetivo dos perpetradores ao realizar ataques contra civis? 

A violência era um instrumento para a realização dos seus objetivos 
(voltada para grupos políticos ou objetivos militares) 

(    ) 

A violência era intrínseca aos seus objetivos (a população civil constitui-
se como uma ameaça aos seus interesses) 

(    ) 

 

8 – A Estratégia deve, ainda, considerar as principais vulnerabilidades da população 

civil, que, em última instância, determinam sua exposição para toda a sorte de 

ameaças. Durante seu trabalho na missão de paz, quais vulnerabilidades puderam 

ser observadas? 

 

9 – O Relatório Brahimi, publicado no ano 2000, lançou o debate sobre a 

organização e o preparo das forças de paz para o cumprimento de suas missões, 

cada vez mais desafiadoras e complexas, face às características dos conflitos 

atuais. Nesse sentido, o Departamento de Operações de Manutenção de Paz da 

ONU (DPKO) desenvolveu, em 2008, a Doutrina Capstone, que proporcionou o 

surgimento das operações de caráter multidimensional. A partir dessa publicação, a 

ONU passou a admitir o uso cada vez mais frequente da força, sobretudo para 

proteger civis. De que forma o senhor avalia a necessidade do uso da força para 

proteger civis? 

 
10 – Durante sua passagem na missão, quais ações foram empreendidas pelas 

forças de paz para reduzir a ameaça à população civil? O uso da força foi 

necessário nessas situações?  

 
11 – Com relação às ações que visam a reduzir a capacidade e a intenção do 

agressor, quais ações foram conduzidas? O uso da força foi necessário nessas 

situações?  
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12 – As Regras de Engajamento (ROE) fornecem os parâmetros dentro dos quais os 

componentes militar e policial de uma missão de paz podem usar a força. Essas 

normas reduzem, assim, as chances de contravenção das normas do DIH por parte 

dos capacetes azuis. A missão da qual o senhor participou continha regras claras 

quanto às situações nas quais o uso da força era permitido para proteger civis? 

 
13 – O uso da força nas operações de paz pode trazer diversas implicações para o 

processo de paz política. Em sua avaliação, o uso da força nas ações supracitadas 

afetou negativamente algum dos aspectos abaixo relacionados? 

Consentimento internacional (    ) 

Consentimento local (    ) 

Imparcialidade (    ) 

Legitimidade da ação internacional (    ) 

Credibilidade (    ) 

Relacionamento com a assistência humanitária (    ) 

Não sei (    ) 

Outros (    ) 

 
14 – A proteção de civis exige, além da dimensão física, a consecução de metas 

críticas, sem as quais a proteção duradoura não poderá ser estabelecida. Nesse 

particular, pode-se citar a construção de um ambiente seguro no país anfitrião. 

Durante seu trabalho na missão, quais condições puderam ser alcançadas? 

 

15 – Outra dimensão importante refere-se à boa governança, que se refere ao 

restabelecimento de um governo transparente e efetivo. Durante seu trabalho na 

missão, quais dessas condições puderam ser alcançadas? 

Restabelecimento da polícia local (    ) 

Restabelecimento do sistema judiciário (    ) 

Restabelecimento das instituições públicas (    ) 

Estabelecimento do rule of law(1) e acesso à justiça (    ) 

Realização de eleições livres (    ) 

Outros (    ) 
(1) Rule of law – estabelecimento do pleno vigor do Estado constitucional, do império da Lei. 

 
16 – A recuperação econômica e social do país é fundamental para a consolidação 

da proteção de civis e, por consequência, para o processo de paz política duradoura. 

Nesse sentido, quais avanços puderam ser observados durante o seu trabalho na 

missão? 
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17 – Em sua percepção, baseada em seu conhecimento profissional e de sua 

experiência vivida nas operações de paz, de que forma o uso da força colaborou 

para que os aspectos acima relacionados pudessem ser alcançados? 

 
18 – Considerando a perspectiva de futuro, na qual o Estado Brasileiro deverá 

ampliar sua participação em operações de paz, o senhor considera que os 

dispositivos doutrinários em voga nas Forças Armadas Brasileiras são suficientes 

para o pleno cumprimento das atividades relacionadas à proteção de civis? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Prezado senhor respondente, 

 

sou o Capitão do Exército da Arma de Engenharia FÁBIO RENAN AZEVEDO 

DE SOUZA, formado no ano de 2006 na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e encontro-me realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

O presente questionário constitui-se em instrumento de pesquisa parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em 

Ciências Militares, cujo tema é: o uso da força nas operações de manutenção de 

paz multidimensionais da ONU para a proteção de civis. 

Gostaria de agradecer-lhe a disponibilidade em respondê-lo, salientando que 

a sua participação será importante para a consecução dos objetivos propostos por 

esta pesquisa. 

A principal finalidade desta atividade é coletar dados, provenientes de 

experiências pessoais e profissionais de pessoas com conhecimento sobre a área 

de estudo, que forneçam informações precisas sobre como o uso da força nessas 

missões afeta a construção de um ambiente seguro e estável no país anfitrião da 

missão, concluindo, assim, sobre sua relevância para a proteção da população civil. 

A partir dessas percepções, pretende-se determinar, ainda, o ponto máximo para o 

uso da força, a partir do qual o consentimento da operação estará ameaçado. 

Ressalto que tal pesquisa encontra-se orientada pela Estratégia Nacional de 

Defesa, publicada em 2008, que prevê o aumento gradativo da participação 

brasileira em operações de paz sob a égide da ONU. Em última instância, este 

estudo pode contribuir para o desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre neste 

tema atual e relevante para o Estado Brasileiro. 

Desde já, coloco-me à disposição para dúvidas, sugestões e críticas ao 

presente questionário. 

 

Cap EB Eng FÁBIO RENAN AZEVEDO DE SOUZA 

fabio_renanba@hotmail.com 

(21) 99628-6313/ (21) 3083-7411 
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1 – Em qual missão de paz da ONU o senhor trabalhou? Em que ano chegou 

e por quanto tempo permaneceu no país? 

MISSÃO ANO 
PERÍODO DE 

TEMPO 

MONUSCO (    )   

UNMISS (    )   

MINUSTAH (    )   

UNMIL (    )   

UNAMID (    )   

Outra (    )   

 
Em caso de ter participado de outra missão, favor citar: 
___________________________________________________________________ 
 
2 – Qual a função exercida pelo senhor nesta missão? 

Force Commander (    ) 

Comandante de Unidade de Força de Paz (    ) 

Membro do Estado Maior da Missão (    ) 

Comandante Tático (SU, Pel) (    ) 

Observador Militar (    ) 

Integrante de grupo de Assistência Humanitária (    ) 

Outro (    ) 

 
Em caso de ter exercido outra função, favor citar: 
___________________________________________________________________ 

 
3 – Como o (a) Sr (a) considera a situação política do país quando de sua chegada à 

missão? 

Normalidade institucional, com pleno funcionamento das instituições 
públicas e de segurança 

(    ) 

Processo de restabelecimento das instituições públicas de segurança e 
avanço no processo político de reconciliação nacional 

(    ) 

Cessar-fogo e incapacidade do Estado em prover a segurança dos seus 
nacionais, com o registro de violência contra civis 

(    ) 

Conflito armado (    ) 

 
4 – A proteção de civis tem sede no Direito Internacional Humanitário, também 

conhecido como Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), e tem se 

constituído como tema de bastante relevância para as Nações Unidas, sobretudo a 

partir da década de 1990. Desde a UNAMSIL (Missão de Assistência das Nações 

Unidas em Serra Leoa), primeira a incluir de forma expressa em seu mandato esse 

aspecto, a ONU enviou diversas operações com a missão de proteger civis sob a 
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iminente ameaça de agressão física. Como o senhor avalia este princípio, no que diz 

respeito às operações de manutenção de paz? 

Fundamental (    ) 

Muito importante (    ) 

Importante (    ) 

Pouco importante (    ) 

Irrelevante (    ) 

 
5 – As hodiernas operações de manutenção de paz têm sido desdobradas em 

países pobres, incapazes de promover a segurança pública dos seus cidadãos. Os 

conflitos internos são, em sua grande maioria, motivados pela explosão do ódio 

étnico e religioso. Não raro, os próprios Estados são os responsáveis pelas 

atrocidades cometidas contra as populações civis. Durante seu trabalho na missão 

de paz, houve registros de violência contra civis? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

 
Em caso positivo, quais atos foram observados? 
 

Ataques contra civis (    ) 

Existência de desabrigados forçados (    ) 

Violência contra campos de refugiados (    ) 

Exploração e violência sexual contra mulheres e crianças (    ) 

Violência contra grupos de assistência humanitária (    ) 

Outro (    ) 

 
Em caso de outra violência observada, favor esclarecer: 
___________________________________________________________________ 

 
6 – No ano de 2010, o Departamento de Operações de Paz (DPKO) elaborou seu 

Conceito Operacional para a Proteção de Civis, a fim de suprimir a lacuna 

doutrinária relativa ao tema no âmbito das Nações Unidas. Esse documento orienta 

que toda missão deve possuir uma clara Estratégia para a Proteção de Civis. A 

operação de manutenção de paz na qual o senhor trabalhou contemplava uma 

Estratégia de Proteção de Civis? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

Não sabe (    ) 
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Em caso positivo, de que forma o senhor avalia a importância dessa Estratégia, no 

que diz respeito ao planejamento, coordenação e execução das tarefas de PoC 

pelos diversos elementos envolvidos na missão? 

Fundamental (    ) 

Muito importante (    ) 

Importante (    ) 

Pouco importante (    ) 

Irrelevante (    ) 

 
7 – A Estratégia para a Proteção de Civis deve considerar as características da 

ameaça, a intenção e as capacidades do agressor. Em sua percepção, qual era o 

principal objetivo dos perpetradores ao realizar ataques contra civis? 

 

A violência era um instrumento para a realização dos seus objetivos 
(voltada para grupos políticos ou objetivos militares) 

(    ) 

A violência era intrínseca aos seus objetivos (a população civil constitui-
se como uma ameaça aos seus interesses) 

(    ) 

 

8 – A Estratégia deve, ainda, considerar as principais vulnerabilidades da população 

civil, que, em última instância, determinam sua exposição para toda a sorte de 

ameaças. Durante seu trabalho na missão de paz, quais vulnerabilidades puderam 

ser observadas? 

 

Fatores individuais ou da comunidade (idade, sexo, raça, etnia, filiação 

política etc.) 

(    ) 

Posição geográfica dos campos de refugiados (    ) 

Baixa urbanização e dispersão geográficas das comunidades (    ) 

Presença do Estado pouca efetiva (    ) 

Infraestrutura de transporte e comunicações deficientes (    ) 

Barreira com o idioma, que dificulta o acesso à ajuda humanitária (    ) 

Relativa liberdade de movimento (    ) 

Outros (    ) 

 

Em caso de outros, favor especificar: 

___________________________________________________________________ 
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9 – O Relatório Brahimi, publicado no ano 2000, lançou o debate sobre a 

organização e o preparo das forças de paz para o cumprimento de suas missões, 

cada vez mais desafiadoras e complexas, face às características dos conflitos 

atuais. Nesse sentido, o Departamento de Operações de Manutenção de Paz da 

ONU (DPKO) desenvolveu, em 2008, a Doutrina Capstone, que proporcionou o 

surgimento das operações de caráter multidimensional. A partir dessa publicação, a 

ONU passou a admitir o uso cada vez mais frequente da força, sobretudo para 

proteger civis. De que forma o senhor avalia a necessidade do uso da força para 

proteger civis? 

Fundamental (    ) 

Muito importante (    ) 

Importante (    ) 

Pouco importante (    ) 

Irrelevante (    ) 

 
10 – Durante sua passagem na missão, quais ações foram empreendidas pelas 

forças de paz para reduzir a ameaça à população civil? 

Proteção de campos de refugiados (    ) 

Apoio ao monitoramento dos direitos humanos (    ) 

Patrulhas (    ) 

Estabelecimento de zonas de segurança (    ) 

Engajamento com a população local (    ) 

Facilitação do acesso à assistência humanitária (    ) 

Outras (    ) 

Não sei (    ) 

 
Em caso de outras ações, favor especificar: ________________________________ 
 
O uso da força foi necessário nessas situações?  
 

Sim (    ) 

Não (    ) 

Não sabe (    ) 

 
 

Em caso afirmativo, em quais?  

___________________________________________________________________ 

 
11 – Com relação às ações que visam a reduzir a capacidade e a intenção do 

agressor, quais ações foram conduzidas? 
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Operações táticas ofensivas (    ) 

Patrulhamento robusto (    ) 

Vigilância e reconhecimento (    ) 

Interposição (    ) 

Estabelecimento de check points (    ) 

Captura de líderes da milícia (    ) 

Controle de estruturas sensíveis (    ) 

Conquista do terreno dos beligerantes (    ) 

Outras (    ) 

Não sei (    ) 

 
Em caso de outras ações, favor especificar: ________________________________ 
O uso da força foi necessário nessas situações?  
 

Sim (    ) 

Não (    ) 

Não sabe (    ) 

 
Em caso afirmativo, em quais? 

___________________________________________________________________ 

 
12 – As Regras de Engajamento (ROE) fornecem os parâmetros dentro dos quais os 

componentes militar e policial de uma missão de paz podem usar a força. Essas 

normas reduzem, assim, as chances de contravenção das normas do DIH por parte 

dos capacetes azuis. A missão da qual o senhor participou continha regras claras 

quanto às situações nas quais o uso da força era permitido para proteger civis? 

Plenamente claras (    ) 

Parcialmente claras (    ) 

Confusas (    ) 

Não sabe (    ) 

 
 

13 – O uso da força nas operações de paz pode trazer diversas implicações para o 

processo de paz política. Em sua avaliação, o uso da força nas ações supracitadas 

afetou negativamente algum dos aspectos abaixo relacionados? 

Consentimento internacional (    ) 

Consentimento local (    ) 

Imparcialidade (    ) 

Legitimidade da ação internacional (    ) 

Credibilidade (    ) 

Relacionamento com a assistência humanitária (    ) 

Não sei (    ) 

Outros (    ) 
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Em caso de outros aspectos, favor especificar: 
___________________________________________________________________ 
 
14 – A proteção de civis exige, além da dimensão física, a consecução de metas 

críticas, sem as quais a proteção duradoura não poderá ser estabelecida. Nesse 

particular, pode-se citar a construção de um ambiente seguro no país anfitrião. 

Durante seu trabalho na missão, quais dessas condições puderam ser alcançadas? 

 

Ausência de conflitos em larga escala (    ) 

Retomada da ordem e da segurança pública (    ) 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos 
grupos beligerantes 

(    ) 

Controle das fronteiras (    ) 

Ações de desminagem e limpeza de explosivos (    ) 

Outros (    ) 

 
Em caso de outra condição, favor especificar: 

___________________________________________________________________ 

 
15 – Outra dimensão importante refere-se à boa governança, que se refere ao 

restabelecimento de um governo transparente e efetivo. Durante seu trabalho na 

missão, quais dessas condições puderam ser alcançadas? 

Restabelecimento da polícia local (    ) 

Restabelecimento do sistema judiciário (    ) 

Restabelecimento das instituições públicas (    ) 

Estabelecimento do rule of law(1) e acesso à justiça (    ) 

Realização de eleições livres (    ) 

Outros (    ) 
(1) Rule of law – estabelecimento do pleno vigor do Estado constitucional, do império da Lei. 

 
Em caso de outra condição, favor especificar: 

___________________________________________________________________ 

 
16 – A recuperação econômica e social do país é fundamental para a consolidação 

da proteção de civis e, por consequência, para o processo de paz política duradoura. 

Quais dos seguintes avanços puderam ser observados durante o seu trabalho na 

missão? 

Retomada dos serviços civis essenciais (água, comida e assistência 
médica) 

(    ) 

Programas de saúde pública (    ) 

Projetos educacionais (    ) 

Retorno dos refugiados e deslocados (    ) 
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Geração de empregos (    ) 

Outros (    ) 

 
Em caso de outro avanço, favor especificar: 

___________________________________________________________________ 

 

17 – Em sua percepção, baseada em seu conhecimento profissional e de sua 

experiência vivida nas operações de paz, de que forma o uso da força colaborou 

para que os aspectos acima relacionados pudessem ser alcançados? 

Fundamental (    ) 

Muito importante (    ) 

Importante (    ) 

Pouco importante (    ) 

Irrelevante (    ) 

Prejudicou (    ) 

 
18 – Considerando a perspectiva de futuro, na qual o Estado Brasileiro deverá 

ampliar sua participação em operações de paz, o senhor considera que os 

dispositivos doutrinários em voga nas Forças Armadas brasileiras são suficientes 

para o pleno cumprimento das atividades relacionadas à proteção de civis? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

 

Em caso negativo, e baseado em sua experiência pessoal, quais aspectos devem 

ser incrementados? 

Aplicabilidade dos dispositivos do DIH/DICA (1) nas operações militares (    ) 

Inclusão do Processo de planejamento integrado para a proteção de 

civis no processo decisório do comandante militar 

(    ) 

Regras de engajamento específicas (    ) 

Revisão das Técnicas, Táticas e Procedimentos para as tarefas de 

proteção de civis 

(    ) 

Outros (    ) 

(1) DICA – Direito Internacional dos Conflitos Armados 

Em caso de outro aspecto, favor especificar: 

___________________________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 


