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RESUMO 
 
 

As missões de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) são as mais 
relevantes desempenhadas por esta instituição, e já ocorrem há mais de sete décadas. Ao 
longo deste período, houve a necessidade de readequação das missões, devido às 
dificuldades modernas, especialmente as relacionadas à violação dos direitos humanos. A 
inserção de mulheres nas operações militares faz parte da estratégia moderna para 
aumentar sua efetividade operacional, e já é discutida amplamente desde o ano 2000, 
inicialmente com a Resolução 1325 (Agenda sobre Mulheres, Paz e Segurança - MPS), e 
diversas legislações subsequentes. O Brasil contribui com estas missões de paz através do 
envio de frações de tropa e também de especialistas militares e membros do estado-maior, 
para as missões individuais. O objetivo do presente estudo foi analisar a participação de 
mulheres militares das Forças Armadas brasileiras em missões de paz individuais da ONU. 
Através de questionários, aspectos como qualificações, treinamentos, trabalhos 
desenvolvidos, reconhecimentos obtidos e dificuldades enfrentadas foram analisados. Das 
veteranas incluídas neste estudo, 50% (seis militares) eram da Força Aérea e 25% (três 
militares) tanto do Exército quanto da Marinha, totalizando 12 mulheres. A missão que mais 
recebeu brasileiras em missões individuais militares foi a MINURSO (Saara Ocidental), com 
seis participações. Observou-se aumento na participação feminina de 2017 a 2018, tendo 
um declínio nos anos subsequentes. A maior parte das militares desdobradas tinham o posto 
de major (38,46%). Estavam casadas ou em união estável 58,4% das veteranas, porém a 
maioria (75%) sem filhos. A maior motivação para participação na missão foi a satisfação 
pessoal, seguida de oportunidade de crescimento profissional, altruísmo, benefício 
financeiro, política institucional e possibilidade de fazer a diferença para grupos vulneráveis. 
As exigências para participação foram habilitação em idiomas, cursos no Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), cursos online da ONU, dentre outros. A grande 
maioria (91,7%) relata haver reconhecimento do trabalho realizado, tanto pela ONU, quanto 
pelas Forças Armadas brasileiras, por militares de outras nações e pela população local. 
Muitos relatos evidenciaram as dificuldades de gênero enfrentadas, sobretudo em países 
muçulmanos. Através da análise das respostas obtidas nos questionários e do baixo número 
proporcional de mulheres enviados às missões, conclui-se que a efetiva implementação da 
Agenda MPS, embora já debatida há mais de 20 anos, ainda não se concretizou na prática. 
Espera-se que esforços continuem sendo feitos para que um maior número de mulheres, 
inclusive em posições protagonistas e de tomada de decisão, participe de operações de paz 
da ONU. A pluralidade de perfis, com diferentes capacidades, visões e sensibilidade 
possibilitará melhores desfechos humanitários.  
 
Palavras-chave: Mulheres Peacekeepers. Oficial de Estado-Maior da ONU. Especialista 
Militar da ONU.  Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Operações de Paz. Missões de Paz das 
Nações Unidas. 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The peacekeeping missions of the United Nations (UN) are the most relevant carried out by 
this institution, and they have been taking place for more than seven decades. Throughout 
this period, there was a need to readjust the missions, due to modern difficulties, especially 
those related to the violation of human rights. The inclusion of women in military operations 
is part of the modern strategy to increase its operational effectiveness, and it has been 
widely discussed since the year 2000, initially with the Resolution 1325 (Agenda on Women, 
Peace and Security - WPS), and several subsequent charters. Brazil contributes to these 
peacekeeping missions by sending troop fractions as well as military specialists and staff 
members to individual missions. The aim of the present study was to analyze the 
participation of female military from Brazilian Armed Forces in individual UN peacekeeping 
missions. Through questionnaires, aspects such as qualifications, training, work performed, 
recognitions obtained and difficulties faced were analyzed. Of the veterans included in this 
study, 50% (six military) were from the Air Force and 25% (three military) from both the 
Army and the Navy, totaling 12 women. The mission that received the most Brazilian military 
women in individual missions was MINURSO (Western Sahara), with six participations. It was 
observed an increase in female participation from 2017 to 2018, with a decline in 
subsequent years was observed. Most of the deployed women had the rank of major 
(38.46%). 58.4% of the veterans were married or in a stable relationship, but the majority 
(75%) had no children. The greatest motivation for participating in the mission was personal 
satisfaction, followed by the opportunity for professional growth, altruism, financial benefit, 
institutional policy and the possibility of making a difference for vulnerable groups. The 
requirements for participation were language qualification, courses at the Joint Center for 
Peace Operations in Brazil (CCOPAB), UN online courses, among others. The vast majority 
(91.7%) reported recognition of the work developed both by the UN and the Brazilian Armed 
Forces, as well as by military personnel from other nations and the local population. Many 
reports highlighted the gender difficulties faced, especially in Muslim countries. Through the 
analysis of the responses obtained in the questionnaires and the proportional low number of 
women sent to the missions, it is concluded that the effective implementation of the WPS 
Agenda, although it was debated for over 20 years, has not materialized in practice. Efforts 
are expected to continue to be made so that a greater number of women, including in 
leading and decision-making positions, participate in UN peace operations. The plurality of 
profiles, with different capacities, visions and sensitivity, will enable better humanitarian 
outcomes. 
 
Keywords: Women Peacekeepers. UN Staff Officer. UN Military Expert on Mission. Agenda 
for Women, Peace and Security. Peace Operation. United Nations Mission. 
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A participação de militares brasileiras em missões de paz individuais 
da ONU 
 

MARÍLIA RIZZI1 

CLÁUDIA DE ANDRADE MEDEIROS2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), entidade supranacional da qual fazem parte 

atualmente 193 países, foi criada em 1945, com o fim da 2ª Guerra Mundial e o intuito de 

servir como um instrumento de paz e segurança mundiais. As missões de manutenção de 

paz são as mais relevantes desempenhadas pela ONU – responsáveis por mais de 70% do 

orçamento desta Organização (FAGANELLO, 2013). Nestas missões, emprega-se 

majoritariamente forças militares, que servem como instrumentos para auxiliar países 

devastados por conflitos a criar condições para que a paz seja alcançada no local (ONU, 

2021).  

Embora as missões de paz tenham começado em 1948 (apenas três anos após a 

criação das Nações Unidas), a complexidade dos conflitos e as relevantes violações dos 

direitos humanos ocorrido nos anos de 1990, particularmente em países como Somália, 

Bósnia e Ruanda, demonstraram à ONU que o simples envio de tropas militares armadas, 

com o objetivo de acordos de paz e cessar-fogo, não era suficiente para assegurar o sucesso 

das missões. Nestes países e em muitos outros, a violência era direcionada à população civil, 

com o extermínio de grupos étnicos, assassinatos em massa, estupros e exploração sexual.  

A incapacidade dos contingentes desdobrados nestes locais, na década de 90, de conter a 

violência e salvar milhares de inocentes impuseram à ONU a necessidade de reflexões e 

debates sobre como operacionalizar melhor as missões de manutenção da paz (FAGANELLO, 

2013). 

A partir deste momento, os crimes relacionados a gênero, como estupro e abuso 

sexual, ganharam notório destaque nas pautas das operações de paz. Assim, no ano de 

2000, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) publicou a Resolução 1325 

                                                           
1
 Capitão farmacêutica bioquímica, Escola de Saúde do Exército. E-mail: marilia.rizzi@gmail.com 

2
 Major médica, Escola de Saúde do Exército.  
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(chamada de “Agenda sobre Mulheres, Paz e Segurança” ou “Agenda MPS”), que trouxe à 

luz a importância da participação de mulheres neste tipo de missão.  

Já é sabido que a inserção feminina nas operações militares aumenta a efetividade 

operacional da mesma: há uma abertura/receptividade maior da população diante da 

presença de mulheres, e, assim, as patrulhas mistas obtêm uma melhor compreensão das 

necessidades da população. As taxas de denúncia acerca de violência de gênero, tanto de 

homens quanto de mulheres, aumentam muito quando da presença de mulheres 

uniformizadas na operação. Além disso, homens peacekeepers servindo em pequenas 

equipes mistas parecem expressar mais empatia com a população local (JENNINGS, 2011; 

KARIN e BEARDSLEY, 2016; GHITTONI et al., 2018). 

Embora se observe um aumento lento e progressivo na participação feminina em 

operações de paz da ONU, após mais de duas décadas da publicação da Agenda MPS, 

diversas outras resoluções sobre o tema foram publicadas (UN WOMEN, 2021) e ainda é 

baixo o número de participantes femininas nestas operações – historicamente abaixo da 

meta estipulada pelo Secretário-Geral da ONU (HAMANN, 2019). 

Estudos apontaram desafios que minimizam a participação e representatividade das 

mulheres em missões desta natureza, como: a expectativa social sobre o papel da mulher; a 

quantidades de mulheres nas forças armadas e auxiliares; o baixo percentual de mulheres 

em níveis hierárquicos mais altos; a falta de divulgação das vagas e dos processos seletivos; 

o preparo e treinamento antes do desdobramento (GHITTONI et al., 2018; HAMANN, 2019). 

Do acima exposto, o objetivo do presente trabalho foi analisar a participação de 

mulheres militares das Forças Armadas Brasileiras em missões de paz individuais das Nações 

Unidas.  Através de questionários, veteranas relataram aspectos como as qualificações 

necessárias, os treinamentos requeridos, os trabalhos desenvolvidos, reconhecimentos 

obtidos e dificuldades enfrentadas em suas experiências. Haja vista a relevância do assunto 

em nível internacional e a escassez de informações disponíveis e divulgadas, tanto em bases 

de dados governamentais quanto na literatura científica, é fato que este assunto deve ser 

alvo de debates e análises no meio militar e civil. Além do maior alinhamento com as 

intenções das Nações Unidas, a participação feminina neste tipo de missão humanitária 

também pode aumentar a probabilidade de desfechos favoráveis em algumas situações de 

conflito, aumentando a efetividade das operações. 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é um estudo quali-quantitativo, no qual foi aplicado um 

questionário (APÊNDICE A) a militares veteranas de missões individuais das Nações Unidas, 

pertencentes ao Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira. Este questionário continha 

perguntas objetivas e dissertativas acerca da situação familiar das militares, da experiência 

vivenciada na operação que participaram, e também questões sobre as qualificações 

necessárias, os treinamentos requeridos, os trabalhos desenvolvidos, se obtiveram 

reconhecimento pelo trabalho feito e as dificuldades enfrentadas. Foi desenvolvido no 

aplicativo Google Forms e enviado por correio eletrônico às veteranas, para responderem 

online. A lista com os nomes destas militares foi obtida em julho de 2021 através de consulta 

interna ao Comando de Operações Terrestres (COTER), Divisão de Missões de Paz. 

Em paralelo à aplicação dos questionários, foi realizada uma busca bibliográfica sobre 

a evolução das missões de paz das Nações Unidas e a participação de mulheres neste 

contexto, através de consulta a manuais doutrinários, bases de dados governamentais e 

institucionais, como a Biblioteca Digital do Exército e EB Revistas. Além disso, também se 

buscou artigos científicos nas bases de dados Google Scholar, SCIELO e ISI, através dos 

seguintes descritores: "women peacekeepers” OR “uniformed women” OR “female military” 

AND “staff officer" AND “United Nations mission” AND “UN Military Experts on Mission” AND 

“peace operations”. Foram selecionados para leitura, então, estudos publicados em 

português, inglês ou espanhol. Visto a escassez de publicações sobre este assunto, não foi 

delimitada uma janela temporal de seleção. Artigos em outros idiomas não foram 

considerados. Essa busca fomentou a redação do trabalho e a correlação das respostas 

obtidas nos questionários com o existente na literatura científica. 

 

3. AS MISSÕES DE MANUTENÇÃO DE PAZ DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

3.1. INSTRUMENTOS DA PAZ 

 

A ONU tem a maior relevância mundial na realização de missões de paz, e seu 

fundamento mais importante é a defesa dos direitos humanos. Seus propósitos podem ser 

resumidos em: manter a paz e a segurança internacionais; desenvolver relações amigáveis 
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entre as nações, baseadas no respeito aos princípios de direitos iguais e autodeterminação 

dos povos; realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de 

caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais; e ser um centro destinado a harmonizar a ação dos 

povos para a consecução desses objetivos comuns (BRASIL, 2017). 

Haja vista a utilização indistinta de diversos termos, faz-se necessária uma breve 

conceituação. Missão de paz é um instrumento utilizado por organismos internacionais para 

solucionar ou mitigar conflitos e ajudar a promover negociações político-diplomáticas. Já 

Operação de paz refere-se ao emprego coercitivo dos meios militares – pessoal, material e 

doutrina de emprego – para atingir um objetivo militar em cooperação com os objetivos 

traçados pelo Conselho de Segurança para a missão de paz (BRASIL, 2017). 

Segundo a doutrina militar brasileira, as operações de paz consistem no emprego de 

forças militares em ações sob a égide de organismos internacionais, enquadradas pelas 

operações de cooperação e coordenação com agências. Portanto, “missão de paz” e 

“operação de paz” são conceitos distintos e integrados, sendo a última inserida na anterior 

(BRASIL, 2017). 

 

3.2. A EVOLUÇÃO DAS MISSÕES DE PAZ AO LONGO DAS DÉCADAS 

 

Houve uma nítida evolução histórica nas missões de paz ao longo do tempo (figura 

1). A chamada “manutenção da paz tradicional” compreende o período no qual se iniciou o 

processo de engajamento da organização na solução de conflitos mundiais pelas Nações 

Unidas, logo após a Segunda Guerra Mundial (1948), e durou até o final da década de 80. 

Tinha como objetivo principal auxiliar um processo de paz firmado por atividades de 

observação e monitoramento, ou seja, o foco promover o cessar-fogo e o alívio de tensões 

sociais (MAIDANA, 2011). 

No início da década de 90, entretanto, iniciou-se uma fase de transição. Os desafios 

mudaram: os conflitos, que geralmente eram entre Estados, passaram a ser intraestaduais, 

quase sempre como guerra civil e disputas políticas complexas. A distinção entre 

combatentes e não-combatentes ficou difícil, e o uso da força complicado. Foi nesta 

transição que ocorreram os genocídios na Somália (1991 e 1992), Ruanda (1994) e Bósnia 

(1995), levando as operações de paz ao seu nível mais baixo de credibilidade. Os custos 
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destas operações eram elevados e não geravam resultados equivalentes. Neste período 

ficou claro que o modelo tradicional falhou em resolver os novos desafios impostos às 

operações de paz (FAGANELLO, 2013). 

Assim, a partir do início da década de 2000, a comunidade internacional e o 

Secretariado da ONU decidiram que eram necessárias ações diferentes no enfrentamento 

dos conflitos. O objetivo era propiciar às nações que recebiam a ajuda humanitária bases 

para uma paz sustentável: as missões não deveriam apenas prover segurança em um 

momento pontual, mas ajudar a construir uma estrutura sólida, de forma que o Estado 

pudesse manter a paz mesmo depois de a operação ser concluída. Iniciou-se então um novo 

período das missões de paz: as multidimensionais. Foram necessárias diversas medidas, 

como o mapeamento de processos, desenvolvimento de conceitos novos. O foco das Nações 

Unidas passou a ser a garantia dos direitos humanos, o auxílio na realização de eleições 

democráticas, o apoio aos refugiados, etc. 

 

 

 

Figura 1 – Evolução histórica das Operações de Paz (BRASIL, 2017). 

 

 Embora já sejam mais de sete décadas de experiência, dezenas de missões de 

manutenção da paz e muitas lições aprendidas, o aprimoramento da ONU precisa ser 

constante. Em um mundo tão dinâmico, constantemente é necessário observar o modus 

operandi das operações e realinhar estratégias, a fim de atingir o objetivo maior: manter a 

paz e a segurança internacional (MAIDANA, 2011; FAGANELLO, 2013). 
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3.3. OS TIPOS DE MISSÕES DE PAZ INDIVIDUAIS E ELEGIBILIDADES 

 

No contexto das missões de paz atuais, as multidimensionais, o Brasil participa dos 

esforços da ONU na qualidade de Troop Contribution Country (TCC), ou seja, com o envio de 

frações de tropa constituídas, e também nas missões individuais. Essas últimas são objeto do 

presente estudo e são divididas em: especialista militar em missão; militar de estado-maior e 

militar junto a órgão ou entidade estrangeira. Cada uma dessas categorias tem outras 

subdivisões, que serão exploradas detalhadamente na sequência. Todas as definições a 

seguir foram extraídas do Manual de Campanha Missões de Paz (EB70-MC-10.219), 3ª 

edição, de 2017. 

 

3.3.1. Especialista militar em missão (UN Military Expert on Mission) 

 

 Cumpre seu mandato desarmado, utiliza o uniforme do país de origem com boina ou 

gorro azul e distintivo de missão de paz no ombro direito. Realiza funções específicas de 

observador ou consultoria, devendo emitir relatórios periódicos sobre a situação local e o 

cumprimento dos acordos. Devem ser militares com sólida experiência profissional. 

 

3.3.1.1. Observador Militar (United Nations Military Observer – UNMO) 

 

 É a mais conhecida das missões individuais. Atua em pequenas frações (Teams), sob 

comando de um Observador militar chefe. É desdobrado para monitorar e supervisionar 

acordos realizados entre as partes de um conflito, como um cessar-fogo, armistício, retirada 

de forças ou a preservação de uma zona tampão desmilitarizada ou neutra. Não possui 

autoridade coercitiva, mas representa a autoridade moral da comunidade internacional, 

devendo exercer a persuasão e deve ser um elemento eficaz de dissuasão das violações do 

acordo de paz. Suas atribuições são: observar e relatar as violações do cessar-fogo; patrulhar 

e relatar situações problemas em áreas isoladas; monitorar a separação ou retirada de 

tropas; observar e denunciar alegações de abusos de Direitos Humanos; prestar assistência 

às agências humanitárias; supervisionar o desarmamento, a desmobilização, a reintegração 

e o acantonamento das forças militares e milícias. 
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3.3.1.2. Oficial de Ligação Militar (Military Liaison Officer – MLO) 

 

 Estabelece ligação da ONU com uma área em conflito, onde a presença da ONU não 

seja significativa. Pode ser designado para atuar em missões de paz em que o componente 

militar não está presente, ou sob o comando de uma força regional de manutenção da paz, 

quando houver interesse em acompanhar os desdobramentos da missão ou tiver o encargo 

de validar a Operação de Paz. Também pode ser empregado em missões ou escritórios de 

construção de paz da ONU para manter contato com as autoridades militares nacionais do 

país anfitrião. 

 

3.3.1.3. Conselheiro Militar (Military Adviser – MilAd) 

 

Existem três tipos de conselheiros militares: o assessor militar junto ao escritório 

central do Departamento de Operações de Manutenção da Paz; o enviado especial deste 

Departamento junto a uma possível área de conflito; e o conselheiro voltado à transmissão 

de ensinamentos e conhecimentos de missão de paz. Nos casos em que há uma 

possibilidade de conflito, mas ainda não está justificada uma operação de manutenção da 

paz, o Secretário-Geral pode nomear um militar como representante ou enviado especial 

para empreender negociações políticas e prestar assessoramentos voltados ao 

estabelecimento da paz ou à prevenção do conflito. Sua função mais tradicional é atuar 

junto a uma instituição de ensino do país anfitrião. Assessora os assuntos militares e 

transmite conhecimentos e experiências aos militares do país anfitrião. 

 

3.3.1.4. Inspetor ou Monitor de armas (Arms Monitor – AM) 

 

A função de inspetor ou monitor de armas é semelhante à de observador militar. No 

entanto, a primeira requer habilidades técnicas sobre armamento, munição, armas químicas, 

biológicas, radiológicas e nucleares ou artefatos explosivos improvisados (Improvised 

Explosive Device – IED). O inspetor ou monitor de armas depende da cooperação do governo 

ou das partes do conflito para sua segurança e eficácia do trabalho. 

 

3.3.2. Militar de Estado-Maior (UN Staff Officer) 
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3.3.2.1. Comandante da Força (Force Commander) 

 

Comanda todos os militares e as tropas designados para uma operação de paz. O 

comandante da força é um oficial general com experiência em operações de paz e de 

comando em seu país. Suas atribuições incluem: comandar o componente militar; ser 

responsável pela disciplina e conduta da tropa; executar a missão do componente militar 

estabelecida no acordo de paz; e atuar como conselheiro militar do Representante Especial 

Adjunto do Secretário-Geral. 

 

3.3.2.2. Militares do estado-maior (Military Staff Officers – MSO) 

 

A ativação de uma missão de paz acarreta o estabelecimento de um Quartel-General 

da Missão (Force Headquarters – FHQ) que visa atender a Equipe de Liderança da Missão 

(Mission Leadership Team – MLT). O assessoramento para esse nível operacional é realizado 

por especialistas civis, policiais e militares (MSO). O componente militar estabelece um 

estado-maior multinacional, a fim de assessorar o Force Commander no emprego da tropa.  

A composição do estado-maior militar segue o formato da ONU de equilíbrio 

internacional e visa assegurar a imparcialidade e a representação proporcional dos países 

que fornecem os contingentes. Os militares, normalmente no posto de major a coronel, 

cumprem os deveres habituais de oficiais de estado-maior. Cada missão organizará seu 

pessoal militar de acordo com o tamanho, complexidade e mandato das operações. Em 

operações de paz consideradas de pequeno porte, esses oficiais têm status de observadores 

militares. 

 

3.3.3. Função militar junto a órgão ou entidade estrangeira 

 

Atende as necessidades de assessoramento em assuntos de operações de paz das 

representações diplomáticas brasileiras ou governos estrangeiros. Em ambas as situações, a 

atividade militar não está ligada diretamente aos cargos destinados a atender aos objetivos 

da ONU ou de outro organismo internacional, mas sim aos interesses nacionais brasileiros, 

seja por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE) ou do Ministério da Defesa (MD). 
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3.3.3.1 Assessor militar em missão política especial 

 

Atuar junto a uma representação diplomática brasileira em país que possua tropas 

brasileiras realizando operações de paz. Essa situação ocorre quando não há adido militar 

acreditado no país anfitrião ou em situações extraordinárias que exijam assessoramento 

especializado e seja necessário estabelecer uma ligação técnica entre a representação 

diplomática e o comando da tropa brasileira desdobrada. Esse tipo de assessoramento é 

adequado no momento em que se estabelece ou termina uma missão de paz, visto as 

demandas extraordinárias que ocorrem neste momento, ou em situações críticas ou de 

calamidades. 

 

3.3.3.2 Instrutor ou monitor de equipe móvel de treinamento desdobrada em apoio à 

organização militar de força de paz 

 

Equipes móveis estabelecidas pelo Ministério da Defesa brasileiro para atender 

demanda da ONU sobre treinamento de pessoal e tropa para missão de paz de outros 

estados membros, que não possuem expertise no assunto. Essas equipes são de constituição 

variada, montadas conforme a demanda apresentada, sendo necessária a experiência em 

missão de paz, conhecimento técnico sobre os assuntos a serem ministrados e o domínio do 

idioma inglês ou francês. 

 

3.4. A PARTICIPAÇÃO FEMININA NAS MISSÕES DE PAZ INDIVIDUAIS  

 

Sobre a participação feminina nas missões de paz individuais listadas acima, os dados 

mais recentes divulgados pelas Nações Unidas mostram que em julho de 2021, a nível 

mundial, as mulheres representaram 17,91% de todos os militares desdobrados: 20,6% 

como especialista militar e 16,4% como membros de estado-maior (UN Peacekeeping, 2021). 

Até o período analisado, as Forças Armadas Brasileiras enviaram 10,5% de mulheres 

especialistas militares e 8,3% como membros de estado-maior, atingindo a média de 9,1% 

de participação feminina – bem abaixo da meta estipulada pela ONU, que é de 18%. Os 

últimos dados de 2021 mostraram também que a participação das militares desdobradas em 
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tropa foi de 5,27%, abaixo da meta de 8%. As metas estipuladas até 2028 podem ser 

verificadas na figura 2. 

Os números demonstram o grande desafio no cumprimento das metas estipuladas 

pela Estratégica de Paridade de Gênero da ONU 2018-2028. A diretora-executiva da ONU 

Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ressaltou que no ritmo atual, “levará 30 anos para 

atingir a paridade de gênero para as tropas militares, 12 anos para unidades policiais 

formadas, oito anos para policiais individuais, e sete anos para observadores militares e 

oficiais de Estado-maior” (ONU, 2021). 

 

 

 

Figura 2 – Uniformed women in peace operations. Disponível na íntegra em: 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed_women_infographic_upd_version4_121020.pdf. 
Acesso em 12 set 2021. 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Através de consulta interna ao Comando de Operações Terrestres (COTER), Divisão 

de Missões de Paz, do Exército Brasileiro (EB), foi possível a obtenção de uma lista com os 

nomes das militares das Forças Armadas brasileiras que participaram de operações de paz 

individuais da ONU. Nesta lista havia 16 mulheres: quatro pertencentes ao EB, seis militares 

da Marinha do Brasil (MB) e seis militares da Força Aérea Brasileira (FAB). Desta forma, 

durante os meses de julho e agosto de 2021, todas as militares constantes nesta lista foram 

contatadas no intuito de que respondessem ao questionário, através do aplicativo Google 

Forms. Ao final da coleta dos dados, participaram deste estudo 12 mulheres, sendo 3 

pertencentes ao EB (25%), 3 da MB (25%) e 6 da FAB (50%), conforme representado na 

figura 3. Do n amostral possível, que era 16 militares, participaram 12, ou seja, 75%.  
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Figura 3 – Militares incluídas no presente estudo, separadas por Força Armada. 
 
 

A respeito da área de atuação destas militares, cinco (41,7%) são oriundas do serviço 

de intendência; duas (16,7%) tanto de magistério inglês quanto de engenharia; e uma militar 

(8,3%) pertencente a cada uma das seguintes áreas: medicina, odontologia e contabilidade 

(figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Área de atuação das militares. 

 

Historicamente, a MB foi a primeira Força Armada a admitir mulheres em suas 

fileiras, em 1980. A FAB foi a segunda força a permitir esse ingresso, em 1981. Por fim, 

somente em 1993 o EB teve suas primeiras mulheres incorporadas, na Escola de 

Administração do Exército (GUIMARÃES et al., 2020). A FAB admite mulheres na Academia 

da Força Aérea (AFA) desde 1996, no quadro de intendência. O EB, por outro lado, somente 

passou a admitir mulheres na linha bélica (intendência e material bélico) da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) vinte e dois anos depois, em 2018. 
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Essa recente incorporação de mulheres nas Forças Armadas brasileiras, sendo a 

maioria ainda em funções administrativas e saúde, contribui para o pequeno número de 

veteranas neste tipo de operações de paz.  

Proporcionalmente, são poucas as militares nos altos círculos hierárquicos, e as 

missões de paz individuais são atividades destinadas a oficiais de estado maior e/ou 

aperfeiçoados, haja vista a necessidade de sólida experiência profissional (JENNINGS, 2011). 

O posto das participantes deste estudo pode ser observado na figura 5: três militares 

(23,1%) capitães/ capitães-tenentes; cinco (38,5%) majores e cinco (38,5%) tenentes-

coronéis/ capitães de fragata. Cabe ressaltar que uma das militares participante desta 

pesquisa esteve em duas operações de paz, o que justifica a obtenção de 13 respostas no 

total. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 5 – Posto das militares durante a participação nas missões de paz individuais da ONU. 

 

Estas militares estiveram presentes em cinco operações de paz da ONU, em missões 

individuais: MINURSO (Saara Ocidental), UNMISS (Sudão do Sul), UNAMID (Darfur, Sudão), 

MINUSCA (República Centro-Africana) e MONUSCO (República Democrática do Congo). 

Conforme representado no figura 6, houve seis participações (46,2%) na MINURSO, duas 

(15,4%) tanto na UNMISS, UNAMID e MINUSCA, e uma (7,7%) na MONUSCO.  
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Figura 6 – Número de participações, em missões individuais, nas operações da ONU. 
 

A participação destas veteranas ao longo dos anos ficou da seguinte forma: em 2017 

apenas uma militar (6,79%); em 2018 verificou-se o maior número de mulheres militares 

brasileiras neste tipo de missão – quatro (30,77%); em 2019 e 2020 foram três militares 

(23,08%) e 2021 duas militares (15,38%) (representado na figura 7). As operações de paz de 

caráter individual geralmente têm duração de 12 meses. Assim, o ano considerado é o ano 

do início da missão. 

Observa-se, portanto, um aumento na participação entre 2017 e 2018, com posterior 

queda nos anos subsequentes. Além disso, todas as participações ocorreram nos últimos 

quatro anos, o que demonstra o quão recente é a presença feminina brasileira nestas 

operações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 7 – Número de militares brasileiras em missões individuais da ONU ao longo dos anos. 
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Dando prosseguimento à análise das respostas obtidas, quando questionadas sobre 

aspectos relativos à vida pessoal, sete militares (58,3%) responderam estar casadas ou em 

união estável na época da missão; três (25%) solteiras e duas (16,7%) divorciadas (figura 8). 

A maioria respondeu não possuir filhos: 9 militares (75%) (figura 9).  

As obrigações familiares, especialmente em relação ao cuidado com filhos, são 

apontadas como motivos pelo qual muitas militares não se voluntariarem para operações de 

manutenção da paz (GHITTONI et al., 2018; HAMANN, 2019), sobretudo porque essas 

missões têm duração de 12 meses. Entretanto, a política das Nações Unidas estabelece 

desde 2017 que a duração da missão para mulheres com filhos pequenos não deve exceder 

seis meses (ONU, 2017). 

O Fundo Iniciativa Elsie, comissionado pela Global Affairs Canada (GAC), investe em 

ampliar a força feminina nas operações de paz da ONU. No ano de 2018, este fundo publicou 

um estudo base (GHITTONI et al., 2018) onde descreve a situação atual das mulheres 

uniformizadas em relação à participação nas operações de paz, e quais medidas e boas 

práticas poderiam ser adotadas no intuito de aumentar essa participação. A respeito das 

restrições familiares, este estudo sugere que, além da redução do tempo de missão para seis 

meses (conforme já proposto pela ONU), seja garantido apoio para o(s) filho(s) de um militar 

destacado (incluindo o apoio a outros cuidadores familiares). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 8 – Situação familiar das veteranas. 
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Figura 9 – Nº de veteranas que tinham filho(s) na época da missão. 
 

Também foram avaliados os motivos pelos quais estas militares participaram das 

missões de paz individuais da ONU (figura 10). A questão possibilitava às entrevistadas 

escolher mais de uma resposta. Em ordem decrescente de importância foram elencados os 

seguintes motivos: 100% das entrevistadas apontaram “a satisfação pessoal” (12 respostas); 

58,3% “a oportunidade de crescimento profissional” (7 respostas); 50% “o altruísmo” (6 

respostas); 41,7% “o benefício financeiro” (5 respostas); 8,3% “a política institucional” (1 

resposta) e, no campo “Outros” uma entrevistada (8,3%) respondeu “a possibilidade de fazer 

a diferença para pessoas vulneráveis (idosos, crianças e mulheres)”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 - Motivações apontadas pelas entrevistadas para participação nas missões de paz da ONU. 
 

 Foi perguntado a respeito das principais diferenças entre a participação em missões 

de paz em contingente (tropa) e em missões individuais, do ponto de vista das entrevistadas. 

A pergunta era dissertativa, de forma que as militares poderiam escrever livremente sua 

opinião. Das doze respostas obtidas, agrupou-se as principais diferenças: nas missões 

individuais, em relação à tropa, há “menor apoio” (6 respostas); exige “maior preparo 
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psicológico” (3 respostas); há “maior liberdade de manobra” (2 respostas); há “maior 

visibilidade”, e, consequentemente, maior responsabilidade (2 respostas) e “maior 

remuneração” (1 resposta), conforme representado na figura 11. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 11 – Principais diferenças apontadas entre a participação em missões de paz em contingente (tropa) e 
em missões individuais, segundo as entrevistadas. 
 

 Foram verificadas também quais foram as qualificações necessárias para que essas 

militares fossem selecionadas para participar em missões de paz individuais da ONU (figura 

12). 

Figura 12 - Qualificações necessárias para a participação na missão individual. 
 
 

 Também através de pergunta dissertativa, foi questionado a respeito dos 

treinamentos requeridos para participar das missões individuais das Nações Unidas (figura 

13). Das doze respostas, todas as militares (100%) realizaram presencialmente o Estágio de 

Preparação para Missões de Paz (EPMP) no Centro Conjunto de Operações de paz do Brasil 
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(CCOPAB); além disso, quatro veteranas (33,3%) disseram ter realizado cursos online da 

ONU; duas militares (16,7%) tiveram treinamento para dirigir viaturas com tração 4x4 e uma 

(8,3%) relatou ter feito prova de idioma inglês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Treinamentos requeridos para participar da missão. 
 
 

“EPMP (Estágio de Preparação para Missões de Paz) no Brasil e induction training 
de 2 semanas na área de missão com diversos briefings sobre o funcionamento da 
ONU e da MINURSO, assim como prova de inglês e de direção 4x4. Além disso, a 
ONU possui diversos cursos online que são obrigatórios a serem realizados antes de 
chegar à missão, tais como "Information Security Awareness", "Prevention of 
Sexual Harrasment and Abuse", "Human Rights", entre outros.” 
 
“Além do MEoM (Military Experts on Mission), apenas os treinamentos em área de 
missão e alguns cursos online exigidos pela ONU sobre segurança, abuso e 
exploração sexual e um similar.” 
 
“Pré deployment training no CCOPAB onde se aprende as coisas básicas da missão 
de paz necessário para qualquer função. Além disso, fiz um curso para Oficiais 
femininas que complementou meu conhecimento, porém o mesmo não era 
mandatório para a primeira missão. Quanto a missão da MONUSCO, em que fui 
classificada na função de Gender Advisor foi necessário ter alguns cursos da área, 
além de um treinamento online realizado pela Departamento de Treinamento do 
DPO em NY com conhecimento mais aprofundados da missão a fim de verificar a 
qualificação dos Staffs.” 
 
“Antes da designação devemos realizar o Estágio Preparatório para Missões de Paz 
(EPMP), geralmente realizado no CCOPAB (RJ). Após a designação há uma série de 
cursos obrigatórios da ONU, a saber: 1. Information Security Awareness (LMS-1833-
2); 2. Basic Security in the Field: Staff Safety, Health and Welfare (LMS-3395-5); 3. 
Preventing Fraud and Corruption at the United Nations (LMS-2926-1); 4. Ethics and 
Integrity at the United Nations (LMS-1796-1); 5. Prevention of Sexual Harassment 
and Abuse by United Nations Personnel – Working Harmoniously (LMS-2965-1); 6. 
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse by United Nations Personnel (LMS-
2398-3); 7. United Nations Human Rights Responsibilities (LMS-2302-4); 8. HIV/AIDS 
in the Workplace Orientation Program (LMS-1402-4) e 9. I Know Gender: An 
Introduction to Gender Equality for UN staff course (LMS-2375-5)” 
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 Quando questionadas sobre os trabalhos desenvolvidos na missão: 

 

“Fui observadora Militar em um Team Site. Atividade que basicamente compõe-se 
em fazer patrulhas na área de responsabilidade. Além disso, exercemos as diversas 
funções administrativas de um pequeno quartel da ONU. Trabalhei como Food 
Officer (função mais exercida), G4 (Logistics) e G5 (Welfare).” 
 
“Trabalhava monitorando o andamento das patrulhas em um dos setores do país, 
participando ainda do planejamento das missões e dos briefings, nos quais eu era 
responsável por atualizar a situação descrita em todos os reportes relativos ao 
setor, não apenas de cunho operacional, mas ainda social, político, econômico e de 
outros assuntos de inteligência que estivessem disponíveis pro meu nível de 
acesso.” 
 
“No estágio foram Funções básicas para ser Observador militar: patrulha, 
relatórios, contato com civis e imprensa, como fazer mediação, negociação, tratar 
acusações de assédio e violência contra mulher, como se comportar caso seja 
capturado, primeiros socorros, desminagem e coleta de informações. Na missão fui 
observadora militar e trabalhei na Base Logística como MLLO Rations - oficial 
militar de ligação logística na área de subsistência.” 
 
“Trabalhos de cunho humanitário, observação militar através de patrulhas 
terrestres e aéreas, atividades de educação na área de desminagem.” 
 
“Fui responsável por reforçar a importância da integração da perspectiva de gênero 
para as atividades militares, desenvolvendo ações e revisando documentos para 
apoiar as estratégias da MINUSCA relativas a gênero, POC, CAAC, PSEA e Prevenção 
e Resposta ao CRSV. Organizamos Workshops nos Setores e Força Tarefa para 
compartilhar experiências, desafios e lições aprendidas, identificando 
oportunidades de melhoria e obtendo subsídios para o desenvolvimento de um 
plano de trabalho. O mecanismo de monitoramento e relatórios (MRM) da 
MINUSCA foi reforçado por meio do aprimoramento da Rede de Pontos Focais e 
realizado um Treinamento Avançado para Instrutores em Gênero e Proteção, em 
inglês e francês. Também foram feitas Visitas Operacionais aos Setores e Unidades 
para avaliar a integração da perspectiva de Gênero e Proteção, condições de vida e 
a participação efetiva de mulheres desdobradas, assim como encontro com os 
principais stakeholders. Estabelecemos um modelo para auto avaliação de risco de 
SEA visando uniformização de procedimentos e identificação de fraquezas, a fim de 
estabelecer e priorizar medidas a serem implementadas para prevenir a ocorrência 
de SEA.” 
 
“No Team Site fui designada para exercer a função de Hygiene Officer e Camp 
Comander. Posteriormente, assumi a função de G2 (inteligência), uma vez que 
também possuo fluência no idioma francês e cujo trabalho consiste na análise e 
reporte das informações coletadas em patrulha e a transcrição/tradução das 
informações recebidas do Exército Marroquino (Royal Morrocan Army) a respeito 
de incidentes na área de responsabilidade do TS e também assumi a função de Food 
Officer, que é o oficial responsável pela alimentação de todo o efetivo do TS.” 

 

Quando questionadas, através de pergunta dissertativa, se houve reconhecimento do 

trabalho realizado durante a missão, pela população local, pelas Nações Unidas e/ou pelas 

Forças Armadas brasileiras, onze militares (91,7%) responderam que “sim”. Para fins de 

estatística, as respostas foram agrupadas em quatro principais itens: reconhecimento da 
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ONU, através de referências elogiosas e prêmios (6 respostas – 50%), das Forças Armadas 

Brasileiras (5 respostas – 41,7%), da população local (4 respostas – 33,3%) e pelos militares 

de outros países (4 respostas – 33,3%), conforme representado na figura 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 14 – Reconhecimento do trabalho desenvolvido durante a missão de paz. 

 

Além do agrupamento dos principais itens apontados, foram também selecionadas as 

quatro respostas mais relevantes: 

 
“Sim. Na MINURSO, ambos os lados do conflito (Marrocos e Polisário) respeitam o 
trabalho da ONU e dos militares observadores. A população local também (em 
geral) nos vê com bons olhos. Quanto a representar o Brasil, somos muito bem 
vistos tanto para a população local quanto para os militares de outros países. Em 
geral, nas missões da ONU, os brasileiros são tidos como "hard-working" assim 
exercem funções mais pesadas.” 
 
“Embora eu não tivesse contato com a população, a mulher que limpava minha 
casa me disse que percebia uma melhora no clima da cidade e que podiam agora 
dormir com as casas abertas. Disse para sua filha, de nome Blessing (do inglês 
Bênção), que enxergava um futuro pra ela estudando. Além disso, recebi uma 
comenda do Comandante Militar que é entregue a apenas 15% dos oficiais.” 
 
“Não tive contato com população local, mas o trabalho como observadora foi 
reconhecido pelo Cmt do TS e pelos militares, pelo desempenho e dedicação, típicos 
dos oficiais brasileiros. Por esse motivo foi difícil sair do TS pra concorrer a uma 
vaga no HQ, o Cmt não queria deixar sair. Já na capital, como MLLO, o trabalho foi 
reconhecido pelos observadores militares dos Team Sites (meus principais clientes), 
pois a qualidade dos alimentos melhorou bastante; pelo MSC (Mission Support 
Center), o qual me concedeu uma carta de recomendação não entregue a todos, 
apenas para aqueles que se destacam na função; e aqui no Brasil, extraoficialmente 
fui informada por oficial do CCOPAB, pelo reconhecimento que os oficiais do EB 
relataram nos seus reportes e entrevistas sobre a qualidade do trabalho prestado.” 
 
“Na UNAMID tive reconhecimento pelos meus chefes e colegas de trabalho pois 
com o passar do tempo fui assumindo funções mais importantes dentro da célula e 
na Força Aérea Brasileira, pois quando retornei participei como instrutora de alguns 
treinamentos para a FAB e Marinha. Como meu trabalho era mais interno não tinha 
muito impacto direto com a população local. Na MONUSCO, como gender advisor 
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percebo o reconhecimento da população pois desenvolvo trabalho com os 
batalhões para melhorar a coleta de dados a fim de identificar os principais riscos 
que afetam a população e como analisá-los para efetuar um bom planejamento 
para as operações militares.” 

 

 Questionadas acerca de dificuldades enfrentadas, foram diversos relatos. Muitos 

destes citaram as dificuldades relacionadas ao gênero: 

 
“Ser respeitada como mulher em um país muçulmano e frente a militares bastante 
preconceituosos de outros países; ser respeitada como brasileira, pois, para a 
maioria, as mulheres brasileiras só sabem sambar e beber, além de serem tidas 
como de fácil relacionamento. A falta de profissionalismo e comprometimento de 
diversas nações também foi muito difícil, especialmente no começo, pois esperava 
que os outros países enviassem bons oficiais pra ONU, mas não é o que acontece. 
Muitos vão para a missão pelo dinheiro, ou são obrigados, ou não possuem 
qualificação alguma. Muitos não falam inglês e nem sabem dirigir, esperam apenas 
que o tempo passe e eles possam ir embora, não procuram ajudar ou melhorar, o 
local, a missão, ou a si mesmos.” 
 
“Como mulher ocidental, há de se considerar o desafio de viver em um país 
muçulmano. Há de se observar as vestimentas civis utilizadas e os locais que são 
permitidos que as mulheres frequentem, por exemplo, muitos restaurantes e 
cafeterias na cidade são permitidos somente para homens. Em geral, não é 
inseguro para a mulher andar só nas ruas, mas é recomendado que utilizem roupas 
mais largas e que cubram as pernas e os braços, tais como calças e camisas de 
manga comprida.” 
 
“Era muito comum ser vista primeiro como mulher e secundariamente como 
profissional. A mulher é muitas vezes subestimada, é necessário provar a todo 
tempo a capacidade de atuar de forma eficiente.” 
 

 Algumas militares relataram dificuldades inerentes às operações militares, como 

“executar as patrulhas terrestres nos períodos das chuvas”, por exemplo. Outras respostas 

foram: 

“Tempestades de areia, escorpiões e cobras, frio e calor intensos no meio do 
deserto, aspectos culturais da religião mulçumana, deslocamentos difíceis e 
perigosos por trilhas minadas, aviões e helicópteros com possibilidades de 
alvejamento.” 
 
“A restrição de movimentação em virtude de estar desdobrada numa área com um 
conflito armado imprevisível.” 
 
“Desconhecimento inicial (do próprio trabalho a ser feito, onde morar, alimentação, 
apoio - que são "pessoas-dependente", ou seja, depende de quem está no país para 
te ajudar até que você consiga sua própria rede de contatos), grande volume de 
trabalho, com a pandemia, dificuldade de lazer e recreação.” 
 
“A língua de início (incluindo o sotaque e as expressões próprias de um ambiente 
operacional) e o conhecimento da função mesmo, por não ser algo usual no Brasil.” 
 

 Das doze militares entrevistadas, quatro (33,3%) citaram em suas respostas como 

maior dificuldade a “distância da família”, como na seguinte resposta: 
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“(...) problema de saúde do meu pai, e eu estava longe para apoiar. E a saudade de 
casa em alguns momentos.” 

 

 Por fim, o último item do questionário aplicado tratava-se de um campo aberto, onde 

as entrevistadas poderiam fazer quaisquer outras contribuições que julgassem pertinentes. 

Das doze militares participantes, apenas seis (50%) responderam a essa questão. Alguns 

relatos expressaram desencorajamento, desinformação, falta de divulgação e o não 

compartilhamento das informações como barreiras encontradas no âmbito das Forças 

Armadas para participação de mulheres nas missões de paz individuais da ONU: 

 
“A 1ª vez que pensei em ser voluntária para uma missão de paz, eu era tenente à 
época e recebi um documento em minha OM solicitando voluntários para a missão 
do Haiti, na época eu ainda não cumpria todos os requisitos. Ao conversar com meu 
chefe sobre o assunto ele me disse: "você sabe que missão de Paz não é um lugar 
que tem Paz, mas sim guerra?"...essa frase me marcou e, embora, ele claramente 
estivesse tentando me desestimular, isso só me impulsionou ainda mais, porque eu 
queria ter a possibilidade de fazer algo mais relevante...de fato "trabalhar para o 
estabelecimento e manutenção da Paz." 
 
“Muitas vezes a desinformação ou o não compartilhamento de informações leva a 
um não interesse ou desmotivação das militares. Devemos estimular uma rede de 
apoio mutuo para nos fortalecermos, para que oportunidades como essas, de 
realização profissional e pessoal sejam possíveis a todas nós.” 
 
“É necessário fazer uma divulgação maior para as mulheres dentro das forças 
desde a academia/ escola a fim de ter mais voluntárias.” 
 

Dois relatos também reforçaram a dificuldade enfrentada por mulheres, sobretudo 

em países muçulmanos: 

 
“Considerando estar em um país diferente e principalmente muçulmano, a mulher 
tem algumas barreiras. Um ponto a ser ressaltado é a medicação, recomenda-se 
trazer na bagagem medicamentos de uso rotineiro para dor muscular, dor de 
cabeça, multivitamínico, gripe, mas também penso que devem ser incluídos outros 
medicamentos para tratamento ginecológico, por exemplo, pois há 
dificuldade/tabu em relação a esse assunto em alguns lugares.” 
 
“Em uma missão individual enfrentamos desafios de todas as ordens, para a mulher 
tudo é muito mais difícil, mas definitivamente o esforço dobrado nos rende muita 
satisfação pela superação e por poder mostrar para outras mulheres que é 
possível.” 
 

Os relatos destas veteranas demonstram a grande barreira, ainda nos dias atuais, que 

mulheres militares enfrentam no desempenho de suas funções profissionais. A inserção das 

mulheres só será integral e verdadeira quando as forças militares as enxergar primeiro como 

militares, e depois como mulheres (Giannini et al., 2017). 
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Cabe pontuar, entretanto, que alguns autores fazem críticas acerca de estimular a 

participação de mulheres em operações de manutenção da paz baseadas em suas 

características “mais pacíficas e delicadas”, “um rosto amigável” para resolução de conflitos 

(HURLEY, 2018; JENNE e BISSHOPP, 2019; WILÉN, 2020). Segundo eles, o estereótipo de 

gênero tradicional acaba sendo reforçado com essas medidas. Há, de fato, uma linha tênue 

neste aspecto, e as oportunidades não deveriam ser dadas simplesmente pelo fato do militar 

“ser mulher”. A questão central dos debates deveria ser sobre o acesso às carreiras e as 

oportunidades profissionais, situações muito recentes (e não totalmente implantadas) nas 

instituições militares brasileiras e de diversos outros países (ALCHIN et al., 2018). A seleção 

dos militares para missão no exterior deve ser pautada na qualificação, competência e 

currículo profissional, independente do gênero. Entretanto, é fato que a heterogeneidade de 

um grupamento resulta em maior representação e profissionalismo. Além disso, a 

contribuição da presença feminina nas tropas militares, com a possibilidade de maior 

abertura da população local, é percebida e relatada na prática das missões, 

independentemente de isso reforçar o estereótipo de gênero ou não.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa contribuiu para dimensionar a participação de mulheres 

militares das Forças Armadas Brasileiras em missões de paz individuais das Nações Unidas 

até o presente momento. A efetiva implementação da Agenda MPS pelas Forças Armadas 

brasileiras ainda não se concretizou na prática. Espera-se que, para os próximos anos, 

esforços continuem sendo feitos de forma a possibilitar que um maior número de mulheres 

participe de operações de paz individuais das Nações Unidas. O ganho será, sobretudo, para 

as nações que recebem a ajuda humanitária. A pluralidade de perfis, com diferentes 

capacidades, visões e sensibilidade historicamente possibilita melhores desfechos.  

O presente trabalho também contribui de modo significativo com o 

compartilhamento das experiências vivenciadas por estas veteranas e serve como subsídio 

para militares integrantes das Forças Armadas Brasileiras que objetivem participar deste tipo 

missão. 
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APÊNDICE A  
 

QUESTIONÁRIO ENVIADO ÀS VETERANAS BRASILEIRAS DE MISSÕES DE PAZ INDIVIDUAIS DA 
ONU (Via Google Forms) 

 
1. A sra. pertence a qual Força Armada? 
(  ) Exército 
(  ) Marinha 
(  ) Aeronáutica 
 
2. Em qual(is) ano(s) participou de missão individual da ONU? 
 
3. Qual seu posto/graduação na época da missão? 
 
4. Qual era seu estado civil na época da missão? 
(  ) Casada 
(  ) Solteira 
(  ) Divorciada 
(  ) União estável 
(  ) Viúva 
 
5. Tinha filhos na época que participou da missão? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
6. O que motivou a participação em uma missão de paz individual da ONU? (pode ter mais 
de uma resposta) 
(  ) Oportunidade de crescimento profissional 
(  ) Benefício financeiro 
(  ) Satisfação pessoal 
(  ) Altruísmo 
(  ) Política institucional 
(  ) Outros. Qual? 
 
7. Em sua opinião, quais são as diferenças entre a participação da militar em operações de 
paz em contingente (tropa) e em operações individuais?  
 
8. Quais foram as qualificações necessárias para a participação na missão individual da qual 
a sra. fez parte?  
 
9. Quais foram os treinamentos necessários para participar nesta missão? 
 
10. Quais foram os trabalhos desenvolvidos pela sra. naquela ocasião?  
 
11. Houve reconhecimento do trabalho realizado? Qual? (população local, ONU, Forças 
Armadas brasileiras...) 
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12. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas? 
 
13. Sinta-se à vontade para fazer qualquer outra contribuição que julgar pertinente:  
 
 
 


