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1 INTRODUÇÃO

Um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil 
tem, historicamente, contribuído substantivamente para os esforços de manutenção 
da paz e da segurança internacional empreendidos pela organização, incluindo-se 
suas operações de paz. Desde 1947, o país tem enviado tropas e pessoal civil para 
mais de cinquenta missões em diversos cenários de crise e participou de mais de 
60% das operações da ONU desde então (Hamann, 2016, p. 95). Em 2004, o 
país foi convidado a assumir o comando militar da Missão de Estabilização das 
Nações Unidas no Haiti (Minustah) e foi também seu principal contribuinte 
de tropas. Constituiu-se, dessa forma, o maior desdobramento internacional de 
tropas brasileiras desde sua participação no esforço de guerra aliado, durante a 
Segunda Guerra Mundial (Nasser, 2012; Souza Neto, 2012). Além do Haiti, tro-
pas brasileiras tiveram participação também na Força Interina das Nações Unidas 
no Líbano (Unifil), assumindo o comando de sua força-tarefa marítima (FTM), 
primeira – e, até o momento, única – missão naval entre as operações de paz da 
ONU. Em novembro de 2017, após treze anos à frente do comando militar da 
Minustah e como principal contribuinte de tropas, o Brasil foi formalmente con-
vidado a participar da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das 
Nações Unidas na República Centro-Africana – Minusca (ONUBR, 2017), uma 
das mais desafiadoras operações da ONU durante a segunda metade dos anos 2010.

Com base nessa breve contextualização e tendo-se em vista o panorama geral 
da política externa brasileira pós-2007, pode-se perguntar como a participação 
nas operações de paz da ONU se insere na estratégia de inserção internacional do 
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Brasil dos últimos dez anos. Visando responder a essa pergunta, o objetivo deste 
capítulo é avaliar como a participação do Brasil nas operações de paz da ONU, a 
partir da segunda metade dos anos 2000, contribui na consecução dos objetivos 
maiores da política externa brasileira. Para cumpri-lo, o trabalho tem como base 
duas premissas centrais. A primeira destas é que o Brasil – que historicamente 
tem participado dos esforços de manutenção da paz da ONU – se tornou um ator 
proeminente nesse cenário a partir da década passada, graças à atuação brasileira na 
operação de paz no Haiti. A segunda é de que essa missão representou um ponto 
de inflexão na participação brasileira, principalmente devido ao papel atribuído ao 
Brasil e às tarefas desempenhadas pelas tropas brasileiras na operação.

Nesse sentido, o texto encontra-se divido em três seções principais, incluin-
do-se esta introdução. Na segunda seção, é apresentado um panorama geral das 
operações de paz da ONU no período pós-Guerra Fria e da atuação do Brasil 
nessas operações. Assim, demonstra-se como tal participação serve aos desígnios 
da política externa, bem como aos objetivos estratégicos e às diretrizes da política 
de defesa do país, conforme apresentados pela Política Nacional de Defesa (PND) 
e pela Estratégia Nacional de Defesa (END). A terceira seção contém uma breve 
análise dos principais cenários de atuação do Brasil em operações de paz nos últi-
mos dez anos, ressaltando a importância da atuação e da liderança brasileira para 
o sucesso da missão no Haiti, o papel desempenhado na FTM no Líbano e as 
perspectivas para uma eventual contribuição do Brasil à operação de estabilização 
na República Centro-Africana (RCA). Na quarta e última seção, são apresentadas 
as considerações finais, bem como as principais implicações para as políticas externa 
e de defesa nacional brasileiras.

2  PANORAMA GERAL DAS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU E DA  
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA

2.1 Noções gerais sobre operações de paz

Ainda que a própria ONU denomine tais operações como operações de manutenção 
da paz (peacekeeping operations), tal terminologia não é a mais adequada, pois a 
manutenção da paz é apenas uma das atividades desenvolvidas pelas tropas desdo-
bradas pela organização, cuja gama de ações envolve as mais diversas tarefas, desde 
a prevenção de conflitos, passando pela pacificação (peacemaking) e pela imposição 
da paz (peace enforcement), até a consolidação da paz (peacebuilding) pós-conflito. 

Há um número considerável de definições de operações de paz, que podem 
variar em termos de amplitude e precisão. Uma destas é a utilizada pela própria 
ONU, que, ao estabelecer os princípios e as diretrizes de suas operações de ma-
nutenção da paz (UN, 2008, p. 98, tradução nossa), define operações de paz como 
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“operações de campo desdobradas para prevenir, gerenciar e/ou resolver conflitos 
violentos ou reduzir o risco de sua recorrência”.

Nesse sentido, a manutenção da paz como atividade desempenhada pela ONU 
é baseada em três princípios básicos, que definem sua atuação: i) o consentimento 
das partes; ii) a imparcialidade; e iii) o não uso da força, exceto em autodefesa 
e defesa do mandato. Em relação a esse último princípio, a própria ONU reco-
nhece que seu conselho de segurança tem provido tais operações com “mandatos 
‘robustos’ autorizando-as a ‘usarem todos os meios necessários’ para (...) proteger 
civis sob ameaça iminente de ataque físico” (UN, 2008, p. 34, tradução nossa). 
Essas operações em que o uso da força – inicialmente não previsto – se faz mais 
premente são conhecidas como operações de manutenção da paz robustas (robust 
peacekeeping).

O escalonamento do uso da força por parte das tropas de paz fez com que as 
operações de manutenção da paz fossem caracterizadas como operações de “Capítulo 
VI ½”, por não se tratarem de “solução pacífica de controvérsias” – Capítulo VI da 
Carta das Nações Unidas – (ONUBR, [s.d.]),4 nem de “ação relativa a ameaças à 
paz, ruptura da paz e atos de agressão” (Capítulo VII).5 A prática do Conselho de 
Segurança da ONU também popularizou a divisão das operações em “operações de 
Capítulo VI” e “operações de Capítulo VII”, dependendo do embasamento legal do 
mandato. Ainda nesse contexto, a ONU é enfática ao afirmar que as operações de 
manutenção da paz “somente devem usar a força como medida de último recurso”, 
uma vez que, em tal contexto, “o fim último do uso da força é influenciar e deter 
spoilers trabalhando contra o processo de paz ou buscando ferir civis; e não buscar 
sua derrota militar” (UN, 2008, p. 35, tradução nossa).6

Ademais, vale mencionar que – a despeito da clara centralidade da ONU 
nos processos de prevenção, gerenciamento e resolução de conflitos armados no 
cenário internacional – não se trata da única organização internacional envolvida 
em tais esforços, sendo notável a participação de outras instituições, como a União 
Africana (UA), a União Europeia (UE) e a Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), bem como de coalizões multinacionais e de empresas privadas em 
tais atividades, além de esforços conjuntos entre esses diversos atores (as chamadas 
operações híbridas). Contudo, manter-se-á o foco do trabalho sobre as operações 

4. A Carta das Nações Unidas é o documento de criação da ONU. Foi assinada em São Francisco, em 26 de junho de 
1945, após a conclusão da Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional, passando a vigorar a partir 
de 24 de outubro daquele mesmo ano. Ver ONUBR ([s.d.]).
5. Trata-se de uma distinção legal e conceitual acerca dos poderes que a ONU dá a si própria, por meio de sua Carta, em 
que o Capítulo VI aborda as medidas pacíficas de solução de controvérsias, enquanto o Capítulo VII trata da autoridade 
da ONU e de seus Estados-membros para o uso da força nos casos de ameaça à paz e à segurança internacional. Nesse 
sentido, distinguem-se as operações de paz entre missões de Capítulo VI e de Capítulo VII, com base no seu mandato 
legal – ou seja, quando estão ou não autorizadas a usar a força armada.
6. Segundo a própria ONU (UN, 2008, p. 43, tradução nossa), “Spoilers são indivíduos ou partes que acreditam que o 
processo de paz ameaça seu poder e interesses e irão, portanto, trabalhar para miná-lo.”
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desdobradas pela ONU apenas, mencionando-se operações de outras organizações 
e/ou coalizões quando necessário.

Os esforços de manutenção da paz da ONU datam dos primeiros anos da 
organização – fundada em 1945 –, tendo suas operações de paz passado por diversas 
fases desde então. Após ter alcançado o maior número de pessoal desdobrado em 
sua história (mais de 124 mil militares e pessoal civil) em 2010, as operações de paz 
da organização alcançaram uma fase de consolidação.7 A partir de então, o número 
de pessoal empregado apresentou leve queda, graças à diminuição de contingentes 
de algumas das principais missões. Contudo, conflitos armados continuam eclo-
dindo em diversas partes do globo, vitimando um número considerável de civis e 
causando aumento nos números de refugiados e deslocados internos, o que deve 
manter em alta a demanda por operações de paz pelos próximos anos.

Atualmente, a ONU possui quinze operações de paz atuantes em quatro 
continentes, incluindo-se operações armadas de manutenção da paz, operações 
desarmadas de observação, operações de consolidação da paz e missões políticas. 
Ao todo, tais missões envolvem contingentes de cerca de 91 mil pessoas – e abrange 
militares e pessoal civil –, sendo cerca de 77 mil delas militares oriundos de 125 
países. O orçamento combinado aprovado para o período 1o de julho de 2017 a 
30 de junho de 2018 é de cerca de US$ 6,8 bilhões (UN, 2017a). Os principais 
dados relativos às operações da ONU atuais estão compilados na tabela 1.

TABELA 1
Operações de paz da ONU em andamento: pessoal e orçamento (1948-2017)

Missão (estabelecimento) Contingente total¹ Orçamento aproximado (US$ milhões)

Untso2 (1948) 363 68,9 (2016-2017)15

Unmogip3 (1949) 114 21,1 (2016-2017)16

Unficyp4 (1964) 1.106 54,7

Undof5 (1974) 1.130 57,7

Unifil (1978) 11.400 483

Minurso6 (1991) 483 532,5

Unmik7 (1999) 349 37,9

Unmil8 (2003) 1.580 110,1

Unamid9 (2007) 17.187 486

Monusco10 (2010) 21.025 1.148,8

Unisfa11 (2011) 4.796 266,7

7. United Nations Peacekeeping. Our History. Disponível em: <https://goo.gl/oBch8o>. Acesso em: 11 dez. 2017.

(Continua)
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Missão (estabelecimento) Contingente total¹ Orçamento aproximado (US$ milhões)

Unmiss12 (2011) 17.139 1.071

Minusma13  (2013) 14.865 1.048

Minusca (2014) 13.751 882,8

Minujusth14 (2017) 1.256 25

106.544 6294,2

Fonte: UN (2017a).
Elaboração dos autores.
Notas: ¹ Inclui tropas, observadores militares e funcionários civis (internacionais e locais) e voluntários da ONU.
2 Organização das Nações Unidas de Supervisão de Trégua.
3 Grupo de Observadores Militares das Nações Unidas na Índia e Paquistão.
4 Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas no Chipre.
5 Força de Observação de Desengajamento das Nações Unidas.
6 Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental.
7 Administração Interina das Nações Unidas em Kosovo.
8 Missão das Nações Unidas na Libéria.
9 Operação Híbrida União Africana/Nações Unidas em Darfur.
10 Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo.
11 Força de Segurança Interina das Nações Unidas para Abyei.
12  Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul.
13 Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali.
14 Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti. 
15 Orçamento advindo do orçamento regular bienal da ONU.
16 Orçamento advindo do orçamento regular bienal da ONU.

2.2 A participação brasileira em operações de paz da ONU

O Brasil enviou observadores militares à Comissão Especial das Nações Unidas 
nos Bálcãs (Unscob), uma das primeiras operações da história da ONU, em 1947. 
Desde então, mais de 50 mil militares brasileiros tiveram participação importante 
em mais de trinta missões na África (Angola, Moçambique, Libéria, Uganda, 
República Democrática do Congo e Sudão), na América Central e no Caribe (El 
Salvador, Nicarágua, Guatemala e Haiti), na Ásia (Camboja e Timor-Leste) e na 
Europa – Chipre e Croácia (Hamann, 2016). Entre essas missões “pré-Haiti”, 
encontra-se a Força de Proteção das Nações Unidas (Unprofor), na ex-Iugoslávia, 
para a qual o Brasil enviou 35 observadores militares, além de dez observadores 
policiais. O almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior,8 
antigo integrante da Unprofor na condição de observador militar em Sarajevo, na 
Bósnia-Herzegovina, em sua preleção no seminário sobre a Minustah, em novembro 
de 2017, no Rio de Janeiro, discorreu sobre os desafios enfrentados pela missão, 
que, segundo a ONU, foi uma das mais letais e de maior contingente da história.

A despeito da tradição e da proatividade brasileiras nas operações de paz da 
ONU, sua participação apresentava “até recentemente, (...) um padrão irregular 

8. O almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, à época capitão de corveta, teve papel de 
destaque nessa missão e foi condecorado com a medalha A Serviço da Paz da ONU.  

(Continuação)



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

572 | 

(...) em que o emprego de militares brasileiros no exterior não parecia obedecer 
a parâmetros bem definidos” (Nasser, 2012, p. 215). De fato, até 2004, quando 
assumiu o comando militar da Minustah, a “participação brasileira em operações 
de paz consistiu – exceto por algumas poucas exceções notáveis – em contribuições 
‘simbólicas’” (Kenkel, 2013, p. 340, tradução nossa). Ou seja, de menos de cinquenta 
tropas por missão, geralmente em postos de comando e/ou assessoramento. Con-
tudo, observa-se uma alteração de tal padrão irregular – isto é, pontual/ocasional 
–, a partir da atuação do Brasil nas operações realizadas em Angola, Moçambique, 
Timor-Leste e Haiti, entre a segunda metade dos anos 1990 e a primeira meta-
de dos anos 2000, tendo alcançado “um novo perfil ao atingir o mais alto grau 
de amadurecimento político-normativo, financeiro e humano de sua história”  
(Hamann, 2016, p. 96). Essa mudança é atribuída a dois fatores principais. De um 
lado, “uma reorientação da política externa brasileira em direção à conformidade 
com normas e regras internacionais”. De outro, “a diversificação das operações 
de manutenção da paz em fins dos anos 1980”, que “significava que seu caráter 
deixou de ser esmagadoramente militar e começou a incluir componentes civis” 
(Cavalcante, 2010, p. 148-149, tradução nossa).

O crescimento econômico vivenciado pelo Brasil em meados dos anos 2000 
trouxe novo impulso à atuação do país em operações de paz. Segundo Kai Kenkel, 

À medida que sua economia crescia, os formuladores de política do Brasil buscaram 
transformar essa nova prosperidade em maior influência global política e estratégica. 
Operações de paz desempenham uma parte- chave no atingimento desse objetivo 
(...). O papel do país nas operações de paz não pode, portanto, ser entendido em 
isolamento dos objetivos de política externa inerentes ao seu status de potência 
emergente (Kenkel, 2013, p. 335, tradução nossa).

No período mencionado anteriormente, consolidou-se uma nova estratégia 
de inserção internacional do país, iniciada durante a década de 1990, trazendo 
impactos para a participação brasileira em operações de paz em dois aspectos.  
O primeiro destes foi a determinação de “relações claras (...) estabelecidas entre o 
uso das capacidades de defesa nacional como instrumento de política externa em 
questões relacionadas à manutenção da paz”. O segundo refere-se à “atitude de 
assumir, de fato, responsabilidades maiores em questões de paz e segurança inter-
nacional” (Cavalcante, 2010, p. 152, tradução nossa), representada principalmente 
pelo papel assumido pelo país na Minustah.

Nesse contexto, a participação brasileira “esteve informada tanto por um 
sentido de projeção de poder nas relações internacionais como pelo desejo de 
prestar solidariedade ativa a sociedades vitimadas por conflitos armados”, tendo-se 
priorizado o envio de tropas para “países com os quais o Brasil compartilha he-
rança histórica ou cultural” (Nasser, 2012, p. 215). Além disso, constata-se “não 
somente uma interseção geográfica entre as áreas de prioridade da política externa 
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brasileira e o emprego de militares brasileiros” em operações de paz, mas também 
“uma verdadeira subordinação da decisão de enviar tropas à estratégia de política 
externa”. Nesse sentido, a estratégia brasileira de participação em operações de paz 
apresenta dois aspectos simultâneos: “um elemento moral, baseado em compro-
misso humanitário, e outro de pragmatismo político, caracterizado pelo desejo de 
projeção de poder na esfera internacional” (Nasser, 2012, p. 215). 

Além desses dois aspectos centrais, percebe-se uma “ênfase do novo perfil de 
engajamento brasileiro” em “países com os quais era possível rastrear uma identi-
ficação histórico-cultural (...) de modo que é possível verificar a existência de um 
fio condutor que costura a participação brasileira” em operações de paz (op.cit., p. 
230). Ademais, outra característica marcante do novo perfil de atuação do Brasil em 
operações de paz é a importância dada pelo país à promoção do desenvolvimento. 
Segundo Filipe Nasser (op.cit., p. 232), “a diplomacia brasileira tem demonstrado 
convicção na força do binômio ‘segurança-desenvolvimento’, espelhando a crença 
de que investir na promoção do desenvolvimento contribui para reduzir tensões 
sociais e evitar a eclosão de conflitos”. 

Outra característica da nova abordagem brasileira de participação em ope-
rações de paz da ONU – que tem sido amenizada pelos diplomatas, mas que não 
pode ser negligenciada – é sua utilidade como reforço ao tradicional pleito do 
Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Também 
é interessante observar que as Forças Armadas abordam a participação em ope-
rações de paz visando a “ganhos institucionais”, o que significa “primeiramente e 
acima de tudo a oportunidade de desdobramento de longo prazo em um teatro 
provendo treinamento semelhante a uma experiência de combate”, bem como “a 
oportunidade de aprimorar o treinamento por meio do estabelecimento de um 
centro de treinamento especializado para operações de paz” (Kenkel, 2013, p. 345, 
tradução nossa), o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB).9

A inserção das operações de paz da ONU, em meio aos objetivos da política 
externa e da política de defesa do Brasil, pode ser vista a partir da leitura de alguns 
dos principais documentos relacionados a essas áreas. Primeiramente, a Constituição 
Federal (CF) de 1988, em seu art. 4o, apresenta – entre os princípios que regem 
as relações internacionais do Brasil – a “prevalência dos direitos humanos”, a “não 
intervenção”, a “defesa da paz”, a “solução pacífica dos conflitos” e a “cooperação 
entre os povos para o progresso da humanidade” (Brasil, 1988, art. 4o, II, IV, VI, 
VII e IX). Outros documentos importantes que fazem referência às operações de paz 
como instrumentos de política externa e da política de defesa são a PND e a END.

9. Além do CCOPAB, mantido pelo Exército, há a Escola de Operações de Paz de Caráter Naval (EsOpPazNav), que 
funciona no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (Ciasc), da Marinha.
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De acordo com a PND, o Brasil, no âmbito da ONU, “participa de opera-
ções de paz, sempre de acordo com os interesses nacionais, de forma a contribuir 
para a paz e a segurança internacionais”, constantemente respeitando, também, 
“os princípios consagrados no art. 4o da Constituição, em particular os princípios 
de autodeterminação, não intervenção, igualdade entre os Estados e solução pa-
cífica de conflitos” (Brasil, 2012b, p. 26). Nesse sentido, a política apresenta duas 
orientações referentes a operações de paz. Em uma destas, o documento afirma 
que “o Brasil deverá aperfeiçoar o preparo das Forças Armadas para desempenhar 
responsabilidades crescentes em ações humanitárias e em missões de paz sob a 
égide de organismos multilaterais, de acordo com os interesses nacionais”, a fim 
de “ampliar a projeção do país no concerto mundial e reafirmar seu compromisso 
com a defesa da paz e com a cooperação entre os povos”. Em outra, afirma-se que 
o país “deverá dispor de capacidade de projeção de poder, visando a eventual par-
ticipação em operações estabelecidas ou autorizadas pelo Conselho de Segurança 
da ONU” (op.cit., p. 33).

Semelhantemente à PND, a END também apresenta algumas disposições sobre 
a participação do Brasil em operações de paz. Uma de suas diretrizes é, justamente, 
“preparar as Forças Armadas para desempenharem responsabilidades crescentes em 
operações internacionais de apoio à política exterior do Brasil”, sendo que, nessas 
operações, as forças brasileiras devem agir “sob a orientação das Nações Unidas ou 
em apoio a iniciativas de órgãos multilaterais da região, pois o fortalecimento do 
sistema de segurança coletiva é benéfico à paz mundial e à defesa nacional” (op.cit., 
p. 59). As operações de paz também são mencionadas nos objetivos estratégicos 
das Forças Armadas. Entre os objetivos da Marinha, citam-se:

A negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas e a projeção de poder devem 
ter por foco, sem hierarquização de objetivos e de acordo com as circunstâncias:

(...) capacidade de participar de operações internacionais de paz, fora do território e 
das águas jurisdicionais brasileiras, sob a égide das Nações Unidas ou de organismos 
multilaterais da região (op.cit., p. 67-69).

Ainda no que tange aos objetivos estratégicos da Força Naval, a END men-
ciona o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) como meio “essencial (...) para atuar em 
operações internacionais de paz” (op.cit., p. 71). Já quando se refere aos objetivos 
estratégicos da Força Terrestre, a estratégia afirma que

O Exército deverá ter capacidade de projeção de poder, constituindo uma Força, 
quer expedicionária, quer para operações de paz, ou de ajuda humanitária, para 
atender compromissos assumidos sob a égide de organismos internacionais ou para 
salvaguardar interesses brasileiros no exterior (op.cit., p. 79).
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A END também dispõe acerca da atuação brasileira em operações de paz, 
quando menciona que “na elaboração das hipóteses de emprego, a Estratégia  
Militar de Defesa deverá contemplar o emprego das Forças Armadas considerando, 
dentre outros (...) a participação do Brasil em operações internacionais em apoio 
à política exterior do país” (Brasil, 2012b, p. 122). 

Por fim, entre as ações estratégicas que orientam a implementação da estratégia, 
encontram-se as operações internacionais. A esse respeito, o documento afirma:

Promover o incremento do adestramento e da participação das Forças Armadas em 
operações internacionais em apoio à política exterior, com ênfase nas operações de 
paz e ações humanitárias, integrando Forças da Organização das Nações Unidas 
(ONU) ou de organismos multilaterais da região.

O Ministério da Defesa promoverá ações com vistas ao incremento das atividades 
do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), de maneira a esti-
mular o adestramento de civis e militares ou de contingentes de Segurança Pública, 
e de convidados de outras nações amigas. Para tal, prover-lhe-á o apoio necessário 
a torná-lo referência regional no adestramento conjunto para operações de paz e de 
desminagem humanitária (op.cit., p. 79).

A leitura desses documentos demonstra como a participação em operações 
de paz da ONU é altamente relevante para a política externa e a política de 
defesa do Brasil – além de representar importante área de inter-relação entre as 
duas políticas. Contudo, a despeito da centralidade dada à participação nessas 
operações, tais documentos padecem de falhas quanto à precisão terminológica e 
à clareza político-estratégica de seu direcionamento (Kenkel, 2013; Cavalcante, 
2010). Segundo Kenkel (2013, p. 337, tradução nossa), os “documentos formais 
de política de segurança do Brasil são de pouca ajuda para fornecer orientação” 
devido “à falta de coordenação durante a formulação de política”, que, por sua vez, 
“resultou em documentos vagos que falham em prover prioridades concretas ou 
benchmarks de implementação”. De forma similar, Fernando Cavalcante (2010, p. 
152, tradução nossa) afirma que tanto a PND quanto a END “não foram ousadas 
ou claras o bastante para superar a falta de entendimento identificada concernente 
ao uso instrumental da manutenção da paz, como instrumento da política externa 
brasileira que prevaleceu desde 1989”. Tais falhas indicam, portanto, espaço para 
aprimoramento, principalmente no que diz respeito à coordenação entre o Minis-
tério da Defesa (MD) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Como já mencionado, nos últimos dez anos, a participação brasileira em 
operações de paz da ONU teve como foco dois cenários distintos: o Haiti e o 
Líbano. O gráfico 1 demonstra a centralidade desses dois cenários para a atuação 
brasileira em operações de paz, apresentando a dimensão dos efeitos desdobrados 
para esses países.
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GRÁFICO 1
Tropas brasileiras desdobradas em operações de paz da ONU (2007-2017)¹
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Fonte: ONU (2017).
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Número médio calculado a partir das contribuições mensais do período jan./2007-out./2017.

Percebe-se que o Haiti foi o principal cenário de atuação de tropas brasileiras, 
tendo recebido dois terços dos militares brasileiros enviados para as operações da 
ONU (Hamann, 2016, p. 95). Trata-se de “um ponto de inflexão claro não apenas 
nas justificativas conceituais e nos objetivos políticos da participação brasileira em 
operações de paz da ONU, como também no tamanho e no tipo de contingentes 
desdobrados” (Kenkel, 2013, p. 346, tradução nossa). A atuação brasileira no 
Líbano à frente do comando da FTM/Unifil deve-se não tanto ao tamanho do 
contingente – relativamente reduzindo, composto de apenas uma nau capitânia e 
cerca de duzentos a 250 militares –, mas sim à singularidade da força-tarefa marí-
tima – trata-se da única força de paz naval da história – e ao seu ineditismo – ou 
seja, ao fato de o Brasil ser o primeiro país não membro da OTAN a comandar 
a FTM (op.cit.). A clara importância dessas duas missões para a nova abordagem 
brasileira de participação em operações de paz da ONU justifica sua análise sepa-
rada, com o devido detalhamento.

3  MOMENTO ATUAL DA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NAS OPERAÇÕES DE PAZ 
DA ONU: CENÁRIOS E PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO 

Em novembro de 2017, após o encerramento da Minustah e a subsequente retirada 
das tropas brasileiras desdobradas para o Haiti, o Secretariado da ONU submeteu 
um convite formal ao governo brasileiro para que o país contribuísse com tropas 
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para a Minusca. Com isso, tem-se trabalhado com a RCA como o próximo cená-
rio de atuação das tropas de paz brasileiras. Nesse sentido, esta seção se dedica à 
análise das duas missões principais do Brasil durante o período (MINUSTAH e 
FTM/Unifil), bem como da perspectiva de envio de tropas para a composição da 
Minusca na RCA.10

3.1 Haiti

Autorizada pela Resolução no 1.542 do Conselho de Segurança da ONU, em 
1o de junho de 2004 – após o exílio do então presidente Jean-Bertrand Aristide, 
como resultado de um conflito armado que tomou conta do país –, a Minustah 
tinha como objetivos principais: estabelecer um ambiente seguro e estável; apoiar 
o processo político; e promover e respeitar os direitos humanos (UN, 2004).  
A atuação da força de paz foi fundamental na realização das eleições nacionais de 
2006 e 2011, bem como na reconstrução após o terremoto de janeiro de 2010 
e na mitigação da epidemia de cólera em outubro de 2010. Em abril de 2017, o 
Conselho de Segurança da ONU, por meio de sua Resolução no 2.350, determinou 
15 de outubro desse ano como data de encerramento da Minustah, a qual seria 
seguida de uma nova operação de menor porte, focada no reforço das instituições 
haitianas de Estado de direito, a Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça 
no Haiti (Minujusth).11

Desde seu início, o Brasil desempenhou papel de liderança na missão, tendo 
provido o maior contingente militar, além de todos os comandantes da força da 
operação desde seu início até seu encerramento. É importante ressaltar esse úl-
timo fato, dado seu ineditismo em outras operações de paz da ONU, nas quais 
o comando é rotativo entre os países contribuintes (Nasser, 2012). O gráfico 2 
apresenta a evolução da composição de pessoal da missão ao longo de seus treze 
anos, demonstrando a importância da contribuição brasileira.

10. Outros teatros de operação e missões de paz para os quais o Brasil enviou tropas durante o período incluem: Chade/
RCA (Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana e no Chade – Minurcat); Chipre (Força de Manutenção 
da Paz das Nações Unidas no Chipre – Unficyp); Costa do Marfim (Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim – 
Unoci); Etiópia/Eritreia (Missão das Nações Unidas na Etiópia e Eritreia –Unmee); Kosovo (Administração Interina das 
Nações Unidas no Kosovo – Unimik); Libéria (Missão das Nações Unidas na Libéria – Unmil); Nepal (Missão das Nações 
Unidas no Nepal – Unmin); RCA (Minurcat e Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas 
na República Centro-Africana – Minusca); República Democrática do Congo (Missão de Estabilização da Organização 
das Nações Unidas na República Democrática do Congo – Monusco); Saara Ocidental (Missão das Nações Unidas para 
o Referendo no Saara Ocidental – Minurso); Sudão (Missão das Nações Unidas no Sudão – Unmis, Operação Híbrida 
União Africana/Nações Unidas em Darfur – Unamid e Força de Segurança Interina das Nações Unidas para Abyei – 
Unisfa); Sudão do Sul (Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul – Unmiss); e Timor-Leste (Missão Integrada das 
Nações Unidas em Timor-Leste – Unmit). É importante ressaltar, contudo, que se trata de contribuições “simbólicas” 
– ou seja, contingentes inferiores a cinquenta pessoas. Os dados são provenientes da própria ONU e disponibilizados 
pelo Instituto Igarapé.
11. United Nations Peacekeeping. Minustah Fact Sheet. Disponível em: <https://goo.gl/jAEzwv>. Acesso em: 12 dez. 2017.
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GRÁFICO 2
Composição de pessoal da MINUSTAH (2004-2017)¹
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Fonte: ONU (2017).
Elaboração dos autores
Nota: 1 Número médio calculado a partir das contribuições mensais do período maio/2004-set./2017.

A decisão de participar da MINUSTAH e de assumir seu comando militar 
representaram para o Brasil uma inovação, se comparado às contribuições meno-
res de períodos anteriores (Cavalcante, 2010). Nesse sentido, o envolvimento no 
Haiti foi uma verdadeira inovação não somente para a participação brasileira em 
operações de paz, mas também para as políticas externa e de defesa do país. 

As motivações para exercer tal papel de liderança foram, originalmente, a 
busca do aumento da projeção internacional do Brasil, o aprimoramento de sua 
atuação multilateral, o exercício de maior influência em regiões prioritárias, bem 
como a tentativa de prestar “solidariedade ativa a um país com o qual se identifica, 
e que atravessava crise política, institucional e humanitária” (Nasser, 2012, p. 222). 
Ademais, entre as justificativas apresentadas pelo MRE, destacam-se o cumprimen-
to de obrigações como membro da ONU, a demonstração de solidariedade para 
com um país americano, bem como “a reivindicação do Haiti como um problema 
latino-americano, o que levaria a necessidade de um envolvimento dos países da 
região, principalmente o Brasil”, aliada à “evocação de uma matriz cultural africana 
comum (...) que justificaria uma postura de não indiferença”. Além das justificativas 
oficiais, havia a preocupação de que a instabilidade haitiana pudesse transbordar 
para o resto da região, atingindo diretamente o Brasil (Souza Neto, 2012, p. 245).

De acordo com o almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior, representante da 
Marinha no planejamento conjunto da MINUSTAH, o processo de planejamento  
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(fevereiro a maio de 2004) e de desdobramento (maio a dezembro de 2004) 
do primeiro contingente brasileiro foi de considerável complexidade, devido à 
necessidade de rápida substituição das tropas norte-americanas, francesas e cana-
denses atuantes no Haiti à época. A execução bem-sucedida de tal planejamento 
foi o que permitiu ao Brasil ser o primeiro país da missão a estabelecer-se no 
Haiti. Os principais aspectos a serem considerados, segundo o almirante, foram 
a interoperabilidade – entre as três forças brasileiras –, a prontidão – exigida pelo 
mandato do Capítulo VII –, a logística de material e pessoal, a comunicação social, 
o relacionamento interinstitucional e a aquisição de conhecimento do contexto 
sociocultural haitiano.12

À época, a Minustah representou não somente uma oportunidade de exercer 
liderança, mas também um desafio ao Brasil. Isso se deveu ao fato de a missão não 
ser uma operação de manutenção da paz “tradicional”, mas, sim, uma “missão 
complexa, baseada no capítulo VII” – ou seja, uma operação de “imposição da paz, 
envolvendo tanto missões ofensivas como ações tradicionais de manutenção da paz 
e de estabilização, além de distribuição de assistência humanitária”. Esse caráter 
“robusto” da operação se mostrou “um elemento importante para o entendimento 
do envolvimento brasileiro na missão e no Haiti”, pois representou “uma mudan-
ça na participação do Brasil em operações de paz, até então realizada apenas em 
operações cujos mandatos se baseavam no capítulo VI da Carta da ONU” (Souza 
Neto, 2012, p. 244).13 A justificativa para a robustez da missão era a presença de 
gangues armadas nos principais centros urbanos haitianos, que representavam um 
obstáculo à estabilização do país.

De fato, a “guerra às gangues” (2004-2007) foi o primeiro desafio enfrentado 
pelas tropas brasileiras enviadas ao Haiti. Isso pôde ser observado nos problemas 
vivenciados pelos primeiros contingentes desdobrados, de modo que, após pro-
blemas relacionados ao mandato confrontados pelos dois primeiros, “apenas com 
o terceiro contingente (...) os militares receberam treinamento para atuar em uma 
missão de capítulo VII” (Souza Neto, 2012, p. 247). Por sua vez, as gangues hai-
tianas representavam “o tipo de spoiler misto estatal/não estatal, político-criminoso 
em rede que as operações de paz e consolidadores da paz contemporâneos devem 
confrontar”, e, na guerra contra estas, “sucessos iniciais foram táticos e, aparente-
mente, resultaram de esforços de um contingente militar particular – o Batalhão 
Brasileiro” (Cockayne, 2014, p. 737-738, tradução nossa).

Na guerra às gangues, as tropas brasileiras, “incluindo muitos oficiais expe-
rientes em lidar com gangues criminosas nas favelas brasileiras” (Cockayne, 2014, 

12. Palestra proferida pelo almirante Ilques durante o seminário “13 Anos do Brasil na Minustah”, realizado no Ciasc 
durante os dias 27 e 28 de novembro de 2017, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro.
13. Tal mudança foi tão significativa que, a despeito do embasamento legal da Minustah no Capítulo VII, a diplomacia 
brasileira caracterizava esta como uma operação de Capítulo VI com um componente de Capítulo VII (Souza Neto, 2012).
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p. 746, tradução nossa), também tiveram atuação marcante. A partir de meados de 
2005, as operações Trovão, Marreta e Punho de Ferro visaram retomar o controle 
das favelas de Bel Air e Cité Soleil em Porto Príncipe, resultando na morte e na 
captura de vários criminosos, bem como na libertação de reféns. Apesar desses 
resultados, alguns analistas consideraram tais operações – especialmente a última –  
malsucedidas no que tange à estabilização do Haiti e na consolidação do controle 
estatal do país (op.cit.). Com isso, após a mudança do comandante da força, em 
janeiro de 2007, em que assumiu o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, mu-
danças táticas – advindas do aprimoramento da inteligência, graças à constituição 
de uma unidade de análise conjunta na missão e da utilização de técnicas de in-
vestigação criminal – levaram a melhores resultados.14 O principal exemplo disso 
foi a operação Jauru Sul-Americano, assalto liderado pelo contingente brasileiro, 
que foi o “maior engajamento da campanha” (op.cit., p. 753, tradução nossa).  
O sucesso dessa operação fez com que suas táticas fossem utilizadas em outras 
operações subsequentes, inclusive fora de Porto Príncipe, fazendo com que, em 
julho de 2007, a Minustah tivesse retomado todas as áreas urbanas anteriormente 
sob controle das gangues.

O sucesso das operações de limpeza de áreas urbanas de 2007 deveu-se, 
em grande parte, à “integração efetiva e criativa dos componentes da força que a  
Minustah tinha à sua disposição” (Cockayne, 2014, p. 753, tradução nossa).  Con-
sequentemente, observa-se que “as operações robustas implementadas entre 2006 e 
2007 (...) tiveram melhor resultado e mais aprovação popular do que as operações 
robustas implementadas entre 2004 e 2005” (Souza Neto, 2012, p. 252-253).  
A efetividade das operações foi tal que, segundo James Cockayne,

os sucessos da Minustah podem apontar para o formato das operações robustas 
no futuro, “entre o povo”: mais sobre a coleta e o aproveitamento de inteligência 
criminal que sobre o desdobramento de formações militares em massa; mais sobre 
achar pessoas do que coisas e mais sobre influenciar as pessoas que destruir coisas 
(Cockayne, 2014, p. 758, tradução nossa).

Segundo esse analista, “a retomada bem-sucedida de áreas dominadas por 
gangues pela Minustah foi vista localmente como um grande sucesso” (op. cit., p. 
762, tradução nossa). Ademais, o progresso alcançado pela comunidade interna-
cional na estabilização do Haiti, no período 2008-2009, deve-se, em grande parte, 
à derrota das gangues durante as operações do período 2006-2007 (Cockayne, 

14. De acordo com James Cockayne (2014, p. 750, tradução nossa), “a mudança de tática tem mais a ver com a política 
internacional que com decisões por parte da liderança haitiana ou da Minustah”, mais especificamente ao fato de 
que “comandantes militares brasileiros estavam relutantes a se engajar em operações de paz excessivamente robustas 
no Haiti, enquanto a posição política do presidente Lula estava fraca em casa”, sendo que – uma vez revertida essa 
situação no final de 2006 – “as barreiras para operações ofensivas brasileiras foram removidas” e, com a chegada de 
um novo comandante da força, em 2007, as táticas foram alteradas.
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2014). Não coincidentemente, muito desse sucesso é em razão dos esforços dos 
militares brasileiros em atuação no terreno durante aquele período.15

O próprio preparo e modo de atuação das tropas brasileiras na Minustah 
tornou-se um diferencial que acabou tendo impacto em toda a missão. A pre-
ferência pelo patrulhamento a pé em vez do motorizado e o contato contínuo 
com a população local converteram-se em marcas do contingente brasileiro, que 
demonstraram impactos positivos no terreno. Segundo a organização não governa-
mental (ONG) Refugees International, “as tropas brasileiras eram vistas com mais 
confiança pela população local do que a Polícia Nacional do Haiti (PNH)”, tendo 
algumas pessoas, inclusive, relatado “as qualidades da abordagem dos soldados 
brasileiros, que não incluíam a intimidação, afirmando a importância da presença 
da atuação da tropa brasileira em conjunto com a PNH como forma de coibir os 
abusos desta última” (Souza Neto, 2014, p. 250).

Ainda que se tenha observado um bom resultado final, os ganhos obtidos com 
a guerra às gangues – que possibilitaram o avanço dos esforços de estabilização do 
Haiti – não foram capazes de evitar a devastação causada pelo terremoto de 12 de 
janeiro de 2010 (Cocakyne, 2014), evento que vitimou dezoito militares brasileiros 
e provocou a reversão dos quadros humanitários de segurança. Segundo Danilo 
de Souza Neto (2012, p. 254), a “reação brasileira ao terremoto foi simbolizada 
pela manifestação de solidariedade ao Haiti e pelo aumento da presença militar”, 
tendo o Congresso Nacional prontamente aprovado um aumento de contingente 
(cerca de novecentas tropas adicionais) que quase dobrou o número de brasileiros 
na missão. A destruição causada pelo terremoto trouxe dificuldades consideráveis 
para a Minustah e fez com que seu encerramento fosse postergado.16 Contudo, 
eventualmente, a missão foi capaz de reverter o quadro de deterioração e retomar 
os esforços de estabilização do país.

Uma vez superados os efeitos do terremoto de 2010, houve poucos eventos 
importantes em relação à Minustah – principalmente a ocorrência de furacões e 
tempestades tropicais. Dessa forma, o encerramento da missão e a transição para 
a Minujusth em outubro de 2017 ocorreram sem percalços. Assim, o legado da 
missão e a experiência adquirida pelos contingentes brasileiros que nesta atuaram 
merecem destaque.

De acordo com o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, primeiro co-
mandante da Força da Minustah, em palestra proferida durante seminário sobre 
o tema, a missão foi vital para evitar que o país mergulhasse em uma guerra civil, 

15. Cabe mencionar também que tais experiências da Minustah foram utilizadas, alguns anos mais tarde, na Monusco, 
na qual as tropas de paz – mais uma vez sob o comando do general Santos Cruz – foram fundamentais na derrota de 
grupos armados rebeldes no leste do país.
16. Anteriormente, pensava-se em iniciar a fase de diminuição dos contingentes e retirada das tropas em 2011.
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sendo, também, caso inegável de inquestionável sucesso das operações de paz da 
ONU e tendo servido como excepcional laboratório para as Forças Armadas do 
Brasil.17 Nas palavras do almirante Álvaro Augusto Dias Monteiro (2011, p. 34), 
ex-comandante do CFN, “[o] resultado bem-sucedido das tropas brasileiras chamou 
a atenção de civis e militares que acompanham o desenvolvimento das operações 
de paz da ONU, os quais passaram a considerar a atuação das tropas brasileiras 
paradigmática em operações de paz”.

Segundo o Livro branco de defesa nacional – LBDN (Brasil, 2012a, p. 164), 
a atuação brasileira na Minustah foi “reconhecida pelo povo haitiano e por autori-
dades internacionais, devido à peculiar forma de atuação, reflexo dos treinamentos 
recebidos antes da missão e da própria formação profissional adquirida nas Forças”, 
tendo a missão permitido “às Forças participantes a oportunidade de aprimorar os 
seus sistemas operacionais e logísticos, bem como de manter o intercâmbio com 
tropas de outros países”. Além disso, a “contribuição do Brasil para a Minustah serviu 
como um laboratório para o desenvolvimento de abordagem para a consolidação 
da paz, que une um número de objetivos de política externa” (Kenkel, 2013, p. 
351, tradução nossa), em que “o componente militar atua de forma coerente com 
o discurso da diplomacia brasileira, que defende a importância tanto da segurança 
quanto do desenvolvimento” (Souza Neto, 2012, p. 251). Um dos efeitos mais 
visíveis da experiência adquirida pelas Forças Armadas brasileiras na Minustah foi 
o uso do conhecimento obtido na missão em esforços de segurança pública, tais 
como a implementação das unidades de polícia pacificadora (UPPs), a partir de 
2008, e a pacificação da comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, 
em dezembro de 2010 (op.cit.).

Deve-se mencionar, contudo, que – a despeito da reputação adquirida pelas 
tropas e pelo pessoal civil do Brasil – a atuação da Minustah não foi impecável. 
Entre os impactos negativos da missão, incluem-se denúncias de violência e abuso 
sexual por parte de algumas tropas de paz de outros países e a inserção da cólera 
no país – falha esta reconhecida pelo próprio secretário-geral da ONU. Ainda que 
tais ocorrências não tenham sido provocadas pelas tropas e pelo pessoal brasileiro, 
a forte associação entre a missão e o Brasil acabou trazendo prejuízos à imagem do 
país, tanto no âmbito interno quanto no internacional (op.cit.).

Percebe-se que a atuação brasileira no Haiti durante a MINUSTAH foi um 
marco tanto para a diplomacia quanto para os militares do Brasil. Os sucessos 

17. Além do general Heleno, que comandou a Minustah de maio de 2004 a setembro de 2005, os outros comandantes 
da força da missão foram os generais Urano Teixeira da Malta Bacellar (set./2005-jan./2006), José Elito Carvalho 
Siqueira (jan./2006-jan./2007), Carlos Alberto dos Santos Cruz (jan./2007-abr./2009), Floriano Peixoto Vieira Neto 
(abr./2009-abr./2010), Luiz Guilherme Paul Cruz (abr./2010-mar./2011), Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira (mar./
2011-mar./2012), Fernando Rodrigues Goulart (mar./2012-mar./2013), Edson Leal Pujol (mar./2013-mar./2014), José 
Luiz Jaborandy Junior (mar./2015-ago./2015) e Ajax Porto Pinheiro (ago./2015-out./2017).
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alcançados nas áreas de política externa e defesa não demoraram a surtir efeito 
dentro e fora do país. Com isso, antes mesmo de encerrada sua missão no Haiti, 
o Brasil foi convidado a assumir o comando de outra força de paz da ONU, dessa 
vez, no conturbado Oriente Médio.

3.2 Líbano

Estabelecida originalmente em março de 1978, após a invasão do Líbano por forças 
israelenses, a Unifil foi profundamente reformada e consideravelmente reforçada 
após a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah em julho/agosto de 2006, 
que levou a uma nova incursão israelense no sul do Líbano. Uma das ações de 
Israel foi a imposição de um bloqueio naval ao país árabe, a fim de evitar o rear-
mamento de seus inimigos. Assim, após o encerramento do conflito, o Conselho 
de Segurança da ONU, por meio de sua Resolução no 1.701/2006, declarou um 
embargo de armas contra grupos armados não estatais no Líbano e dispôs que a 
Unifil deveria assistir o governo libanês, na garantia da segurança das fronteiras 
do país. Nesse contexto, a FTM, primeira – e até o momento única – operação 
de paz naval, foi incorporada à Unifil para coibir a entrada de armas ilegais no 
país por meio da interdição marítima e treinar a marinha libanesa. Inicialmente 
composta e liderada por países europeus, a FTM é comandada, desde fevereiro 
de 2011, pela Marinha do Brasil.18 De acordo com a mais recente resolução do 
Conselho de Segurança sobre o assunto, o mandato da Unifil foi estendido até 31 
de agosto de 2018 (UN, 2017b).

Entre os motivos apontados para a escolha do Brasil para preencher o vazio 
deixado pela retirada (voluntária) dos europeus no comando da FTM/Unifil, 
estão suas “relações sólidas tanto com o Líbano quanto com Israel” e sua “expe-
riência acumulada (...) em manutenção da paz da ONU por meio da Minustah”  
(Abdenur, 2016, p. 402, tradução nossa). Assim, no final de 2010, o Secretariado da 
Organização das Nações Unidas e o governo libanês fizeram o convite ao governo 
brasileiro para liderar a força-tarefa marítima. Essa decisão, entretanto, represen-
tava um “dilema de continuidade” para a abordagem brasileira de participação em 
operações de paz da ONU, que trazia “uma série de oportunidades, bem como 
novos riscos” (op.cit., p. 390, tradução nossa). Um fator que teve peso considerável 
na decisão brasileira de aceitar tal convite foi a crítica, cada vez mais recorrente 
à época, de que “o Brasil é um ‘carona de segurança’, beneficiando-se mais do 
sistema de segurança internacional do que contribuindo na realidade’” (op.cit., p. 
401, tradução nossa). Nesse sentido, a decisão brasileira de assumir o comando da  
força-tarefa deve-se a “três fatores-chave: a aspiração de participar mais diretamente 
de questões de segurança do Oriente Médio; os laços históricos entre o Brasil e o 

18. Ministério da Defesa. O Brasil na Unifil (Líbano). Disponível em: <https://goo.gl/RvYz6s>. Acesso em: 12 dez. 2017.
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Líbano; e a chance de expandir a capacidade naval do Brasil em acordo com sua 
nova estratégia de defesa no Atlântico Sul” (Abdenur, 2016, p. 390, tradução nossa).

Além de seu desejo de ser mais atuante em questões de segurança internacio-
nal, o estreitamento das relações com países do Oriente Médio é, por si só, “um 
importante elemento de consideração” para a política externa brasileira, dado que 
a região é vista como “um modo crescentemente importante para o Brasil expandir 
seu alcance global, na segurança e além”. Nesse sentido, à época da transição, tanto 
o governo brasileiro quanto a própria ONU enfatizaram os “laços demográficos, 
culturais e econômicos entre o Brasil e o Líbano” (op. cit., p. 405, tradução nossa).19

No que tange à construção de capacidades navais, a atuação da Marinha 
brasileira na FTM/Unifil é vista como “particularmente relevante (...) devido às 
oportunidades para cooperação aprimorada com múltiplas marinhas ao redor do 
mundo”. Ainda que a Marinha já possua experiência em cooperação com outras 
forças navais, trata-se de “um nível de aquisição de experiência vastamente diferente”, 
implicando “um conjunto de experiências muito diferentes” dos de outros teatros 
de operações, como o Haiti (op. cit., p. 407, tradução nossa). Deve-se também 
ressaltar o ineditismo da iniciativa brasileira, por se tratar da primeira vez em que 
uma força de paz naval da ONU – ou que qualquer força naval multinacional – foi 
comandada por um país não membro da OTAN (op. cit.; Kenkel, 2013).

Desde seu início, em 2006, a FTM/Unifil cumpre um mandato de desem-
penhar operações de interdição marítima – com vistas principalmente à apreensão 
de armas ilegais direcionadas aos portos do sul do Líbano – e o treinamento da 
Marinha libanesa. Em agosto de 2017, durante a última mudança de comando, a 
liderança da força-tarefa passou ao contra-almirante Sergio Fernando de Amaral 
Chaves Junior,20 a bordo da corveta Barroso, que serve de nau capitânia da força.21 
Além da embarcação brasileira, a FTM é composta de embarcações da Alemanha 
(duas), de Bangladesh (duas), da Grécia (uma), da Indonésia (uma) e da Turquia, 
uma (Unifil, 2014). Além dos marinheiros embarcados na Liberal, outros 23 
militares brasileiros atuam na Unifil: treze no Estado-maior da FTM; três no 
Estado-maior da Unifil; e sete na brigada espanhola.22  

19. De acordo com Adriana Abdenur (2016, p. 406), há cerca de 10 mil brasileiros que vivem no Líbano, principal-
mente na capital, Beirute, e na região do Vale Bekaa. Ademais, deve-se mencionar também a considerável população 
de imigrantes libaneses e seus descendentes que vivem no Brasil, entre os quais se inclui o presidente Michel Temer.
20. Além do contra-almirante Chaves, os outros comandantes brasileiros da FTM foram os contra-almirantes Luiz Henrique 
Caroli (fev./2011-fev./2012), Wagner Lopes de Moraes Zamith (fev./2012-fev./2013), Joése de Andrade Bandeira Leandro 
(fev./2013-fev./2014), Walter Eduardo Bombarda (fev./2014-fev./2015), Flávio Macedo Brasil (fev./2015-fev./2016) e 
Claudio Henrique Mello de Almeida (fev./2016-fev./2017).
21. Outras embarcações brasileiras que serviram de nau capitânia da força são as fragatas União, Liberal, Constituição, 
Independência e o navio-patrulha oceânico Apa.
22. MD. O Brasil na Unifil (Líbano). Disponível em: <https://goo.gl/49bxS1>. Acesso em: 12 dez. 2017.
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De modo geral, no que tange à participação do Brasil, constata-se que a “ma-
nutenção da paz naval está alinhada com a estratégia marítima do país”, além de ser 
“amplamente considerada” como “uma maneira relativamente eficiente de manter 
o Brasil no palco global da manutenção da paz e de impulsionar sua imagem e seu 
papel como contribuinte aos esforços humanitários” (Abdenur, 2016, p. 409, tradução 
nossa). Segundo o comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, o comando brasileiro da FTM/Unifil “demonstra o elevado conceito 
que os marinheiros e fuzileiros navais perante outras Marinhas e a capacidade logís-
tica e operacional da Força em manter seus meios em áreas afastadas”, destacando 
que o Brasil, “ao contribuir para estabilidade regional no mar adjacente ao Líbano”, 
reforça seu “compromisso internacional (...) em apoiar países amigos e compor o 
esforço conjunto para garantir a segurança das linhas de comunicação marítimas e 
o imprescindível comércio que por ela flui” (Brasil, 2017). Nesse sentido, a decisão 
brasileira de assumir o comando da FTM “indica que a manutenção da paz naval 
representa uma área promissora na qual potências emergentes, especialmente aquelas 
com interesses navais crescentes, podem expandir suas contribuições com as missões 
de paz da ONU” (Abdenur, 2016, p. 411, tradução nossa).

3.3 República Centro-Africana

O conflito desencadeado na RCA no período 2012-2013 é de caráter prima-
riamente sectário, com grupos étnicos rivais lutando pelo controle do país. Em 
meio a uma crise política que resultou em um golpe de Estado e em mudanças 
sucessivas de governo, a violência no país fez com que a Comunidade Econômica 
Centro-Africana e a UA interviessem, enviando tropas de paz com o apoio da UE 
e da França. A incapacidade das organizações regionais africanas e a pressão fran-
cesa contribuíram para que a ONU se engajasse nos esforços de gerenciamento da 
crise (Carayannis e Fowlis, 2017; Welz, 2016). Assim, em 10 de abril de 2014, o 
Conselho de Segurança da ONU, por meio de sua Resolução no 2.149, autorizou 
o estabelecimento da Minusca, que – a partir de setembro desse ano – incorporaria 
as tropas africanas previamente desdobradas na RCA.

A resolução do conselho, baseada no Capítulo VII da Carta da Nações Unidas  
(ONUBR, [s.d.]), “autoriza a Minusca a tomar todas as medidas necessárias para 
levar a cabo seu mandato, em suas capacidades e áreas de desdobramento”. Ade-
mais, a missão tem entre suas “tarefas prioritárias” a proteção de civis, o apoio à 
implementação do processo de transição, a facilitação da entrega de ajuda huma-
nitária, bem como a proteção e a promoção dos direitos humanos (UN, 2014, 
tradução nossa). Seu número total de pessoal autorizado é de 12.780, incluindo 
11.650 tropas vindas, em sua maioria, de países africanos e asiáticos (Paquistão, 
Bangladesh, Egito, Ruanda, Zâmbia, Marrocos, Burundi, Mauritânia, Camarões 
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e Gabão).23 Trata-se de um cenário em que se observa uma “presença internacional 
multifacetada”, que inclui tropas africanas e europeias que atuam em operações 
diferentes, sob comandos distintos, as quais possuem um “mandato amplo para 
estabilizar e apoiar várias tarefas de consolidação da paz e construção do Estado” 
(Karlsrud, 2015, p. 47, tradução nossa).

Em 22 de novembro de 2017, o secretário-geral da ONU, António  
Guterres, fez um convite formal ao governo brasileiro para que o país contribuísse 
com cerca de 750 tropas de infantaria com a Minusca (ONUBR, 2017). Segundo 
o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o governo está disposto a enviar mil mili-
tares para a RCA e não descarta assumir o comando militar da missão. A decisão 
final depende, ainda, da aprovação do Congresso Nacional e do presidente da 
República (Brasil..., 2017).

Mesmo sem uma decisão final, militares brasileiros já se motivam com a pos-
sibilidade da nova missão. É sabido que no MD há estudos para o envio, em tempo 
hábil, do contingente solicitado pela ONU. O principal desafio nesse aspecto é a 
logística, devendo o Brasil – caso decida contribuir com a Minusca – enviar suas 
tropas até abril de 2018, início do período de chuvas na região. O motivo para 
esse prazo é o alto índice pluviométrico e a precariedade da infraestrutura, que 
impossibilita a chegada até o local por terra (Minusca..., 2017).

A despeito desse desafio, alguns militares, como o contra-almirante Rogé-
rio Ramos Lage, subchefe de operações de paz do MD, demonstram otimismo, 
afirmando que “a justificativa para o envio de tropas para a Minusca é a grande 
ligação histórica do Brasil com a África, o aprimoramento da doutrina e o for-
talecimento da imagem do país perante a ONU e a comunidade internacional”. 
Outros, entretanto, se mostram cautelosos e ressaltam que os perigos e os desafios 
presentes na RCA são consideravelmente maiores que os do Haiti, incluindo-se 
a possibilidade real de morte de tropas brasileiras em combate.24 Outra questão 
importante a ser considerada na possível participação brasileira é o uso da força.  
O mandato da Minusca é inteiramente baseado no Capítulo VII, e – em comparação 
com a Minustah – a operação na RCA é considerada “mais robusta”. Veteranos do 
Haiti, como o contra-almirante Carlos Chagas Vianna Braga, o comandante do 
Centro de Instrução Almirante, Sylvio Camargo (Ciasc), e assistente do primeiro 
comandante da Força da Minustah, contudo, afirmam que “nossas Forças Armadas 
hoje estão muito melhor preparadas para a utilização da força em operações de paz 
do que há 13 anos” (Minusca..., 2017).

Uma eventual participação do Brasil na Minusca apresenta uma série de riscos 
e oportunidades que devem ser levados em conta. Deve-se lembrar que, a despeito 

23. United Nations Peacekeeping. Minusca Fact Sheet. Disponível em: <https://goo.gl/D4fYnc>. Acesso em: 13 dez. 2017.
24. Até dezembro de 2017, o número total de baixas da Minusca era de 56.
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da experiência adquirida pelos militares após treze anos à frente da Minustah, a 
RCA é um teatro de operações consideravelmente diferente e mais desafiador que 
o Haiti. Entre os principais desafios presentes no país africano, estão a distância 
geográfica, a logística envolvida – que exige um esforço maior para se desdobrar 
e manter as tropas no terreno –, a intensidade do conflito,25 o próprio caráter da 
missão – que prevê um uso da força mais acentuado do que a política externa bra-
sileira costuma aceitar –, a diversidade de atores envolvidos – que incluem grandes 
potências, como a França, e organizações regionais, como UA e UE, muitas destas 
buscando exercer a liderança –, entre outros. Entretanto, não se pode negar que, após 
a experiência no Haiti, o Brasil adquiriu ativos que podem ser consideravelmente 
úteis a uma operação de paz como a Minusca. As experiências bem-sucedidas da 
guerra às gangues de Porto Príncipe, de apoio à ajuda humanitária e da reconstru-
ção pós-terremoto demonstraram a capacidade das Forças Armadas brasileiras em 
lidar com situações exigentes, seja no campo militar – em operações de combate 
ofensivas e de pacificação –, seja no campo humanitário.

Tudo isso deve ser levado em conta por diplomatas, oficiais das Forças Ar-
madas e membros dos poderes Executivo e Legislativo ao tomarem a decisão de 
enviar (ou não) tropas brasileiras para uma operação de paz da ONU. Como 
qualquer outro cenário, a RCA apresenta riscos e oportunidades que devem ser 
considerados pelos tomadores de decisão. Não é difícil perceber, contudo, que, no 
contexto atual, o sucesso de uma operação de paz com capacetes azuis brasileiros 
– a despeito de desafios logísticos e custos financeiros envolvidos – contribuiria 
consideravelmente com a inserção internacional e o aprimoramento do perfil do 
Brasil no cenário internacional. O sucesso de tal esforço, portanto, colabora com 
os objetivos estratégicos da política externa brasileira.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário geopolítico atual apresenta riscos diversificados e ameaças consideráveis 
aos mais diversos países. A eclosão e o recrudescimento de conflitos armados em 
todo o mundo devem manter em alta a demanda por mecanismos de gerencia-
mento de crises, como as operações de paz da ONU no futuro próximo. Isso, 
por sua vez, gera a necessidade de tropas e pessoal civil adequadamente prepara-
dos para desempenhar tarefas importantes em cenários de conflito desafiadores.  
O histórico de sucesso recente de militares e civis brasileiros no Haiti e no Líbano 
vem propiciando as credenciais necessárias para a inclusão do Brasil no grupo de 
provedores de pessoal para operações futuras, representando uma oportunidade 
para que o país reforce seu protagonismo no sistema internacional.

25. Segundo informações do Programa de Dados de Conflito de Uppsala (UCDP), enquanto o número de mortos pela 
violência organizada no Haiti no período 2004-2007 foi de 271 pessoas, o número de mortos na RCA desde 2013 já 
ultrapassa os 7 mil.
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A atuação do Brasil em operações de paz da ONU tem se apresentado como 
instrumento importante na política externa brasileira. As experiências recentes 
do Haiti e do Líbano constituíram pontos de inflexão e mudanças de paradigma 
nessa tradição. A missão no Haiti levou o Brasil a um novo patamar no cenário 
de paz e segurança internacional, tornando-o ator relevante nas operações de paz. 
O convite para assumir o comando da FTM no Líbano e compor a operação na 
RCA demonstra a nova posição alcançada pelo país.

A manutenção desse perfil proativo também serve aos interesses nacionais, 
ao aprimorar o preparo das Forças Armadas e provê-las com experiências reais, 
bem como ao promover a imagem do Brasil no cenário internacional. Manter tais 
ativos – desenvolvidos ao longo de mais de uma década de atuação no Haiti – é, no 
mínimo, interessante. É necessário, portanto, levar isso em conta ao se ponderarem 
as decisões acerca de uma eventual participação brasileira em novas operações de paz. 

As operações de paz da ONU apresentam benefícios e oportunidades em 
diversas áreas. A primeira e mais visível é no emprego das Forças Armadas em 
cenários reais de conflito que provêm experiências valiosas, a exemplo do emprego 
de táticas aprendidas durante a Minustah em operações de segurança pública no 
Rio de Janeiro. Pode-se mencionar também o conhecimento adquirido por parte 
de militares e civis na execução de projetos e no apoio à assistência humanitária no 
Haiti como mais uma externalidade positiva proveniente da participação brasileira 
nessas operações. 

Contudo, a manutenção desse status alcançado pelo Brasil implica também 
custos que devem ser igualmente levados em conta, entre os quais os custos finan-
ceiros, que devem ser cuidadosamente calculados e ponderados, especialmente 
no atual contexto de ajuste fiscal e controle dos gastos públicos. Além disso, se 
houver fracasso nessa empreitada, essa imagem pode ser deteriorada, prejudicando 
os interesses nacionais. Nas palavras do último comandante da Força da Minustah, 
general Ajax Porto-Pinheiro, “não podemos transformar esse sucesso de agora em 
armadilha” (Minusca..., 2017). Por último, deve-se ter sempre em mente a pos-
sibilidade real de que as tropas brasileiras enviadas para manter a paz em países 
distantes sejam vítimas da violência nesses locais e – semelhantemente aos dezoito 
soldados mortos durante o terremoto no Haiti – retornem ao Brasil não como 
veteranos, mas como baixas. 

Mais que uma contribuição à manutenção da paz e da segurança internacio-
nal, a participação brasileira nas operações da ONU serve aos interesses nacionais.  
O fato de tal atuação estar explicitamente mencionada nos documentos estruturantes 
da defesa nacional (PND, END e LBDN) afirma sua importância. Sua inclusão 
entre os objetivos e as diretrizes do Exército e da Marinha – por intermédio do 
CFN – reforça as implicações diretas de tais operações para as Forças Armadas. 
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Deve-se ressaltar também que esses documentos explicitam o reconhecimento 
obtido pelos militares brasileiros por sua atuação no Haiti e o aproveitamento de 
sua experiência dentro do país, deixando ainda mais claro o impacto que a atuação 
do Brasil nas operações de paz tem para suas Forças Armadas.

É necessário, portanto, que a participação nessas missões seja pensada como 
uma política de Estado estruturada e planejada, que não se limita ao aproveitamento 
de oportunidades ocasionais. Isso traz implicações significativas para as políticas 
externa e de segurança e defesa do país. Uma destas é a necessidade de aprimorar 
o tratamento dado às operações de paz nos documentos supracitados – os períodos 
de atualização como o atual seriam excelentes oportunidades para tal –, os quais 
ainda carecem de maior clareza e direcionamento nesse sentido. Outra necessidade 
premente é estreitar a cooperação entre diplomatas e militares, a fim de alinhar e 
harmonizar a concepção e a operacionalização das políticas externa e de defesa. 
Ademais, observa-se que, frequentemente, há intersecções entre os teatros de 
operação da ONU e o entorno estratégico brasileiro (América do Sul, Caribe, 
Atlântico Sul e costa ocidental da África), criando espaços para a atuação do Brasil 
nessas áreas, por meio de mecanismos multilaterais. Fica claro, portanto, que a 
participação brasileira nas operações de paz constitui atividade relevante para as 
políticas externa e de segurança e defesa do país. 
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