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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a efetividade da atuação do 
Brasil/brasileira nas Missões de Paz da ONU, através das diversas operações que já 
participou e que atualmente participa, demonstrando sua importância no cenário 
mundial. As forças de manutenção da paz das Nações Unidas são forças militares 
multinacionais instituídas pela Organização das Nações Unidas com a aprovação e 
objetivos designados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para atuar em 
zonas de conflito armado.       
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
As missões de paz estão no centro dos esforços das Nações Unidas para manter a paz e 
a segurança global. Atualmente, mais de 100 mil soldados e policiais de 125 países 
atuam como “capacetes azuis” das forças pacificadoras da ONU em todo o mundo. 
Esses soldados e policiais estão tentando manter a paz dentro, ou entre, mais de 20 
Estados e territórios afetados por conflitos. 
Para um membro fundador das Nações Unidas, historicamente comprometido com a 
solução pacífica de controvérsias, participar de operações de manutenção de paz é 
uma consequência natural de suas responsabilidades internacionais. Conforme o 
artigo 4º da Constituição Federal, dentre os princípios que regem as relações 
internacionais do Brasil estão a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos e a 
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil já participou de 
mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais de 50 
mil militares, policiais e civis. Prioriza participar de operações em países com os quais 



 

mantem laços históricos e culturais mais próximos, como nas missões realizadas em 
Angola, Moçambique e Timor-Leste, e, mais recentemente, no Haiti e no Líbano. 
Atualmente, o Brasil mantém observadores militares e oficiais de Estado-Maior em 
missões no Chipre, na República Centro-Africana, no Saara Ocidental, na República 
Democrática do Congo, na Guiné Bissau, no Sudão e no Sudão do Sul. 
Desde 1948, o Brasil participou de mais de 30 operações de manutenção de paz da 
ONU, tendo cedido um total de mais de 24 mil homens. Integrou operações na África 
(entre outras, no Congo, Angola, Moçambique, Libéria, Uganda, Sudão), na América 
Latina e Caribe (El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Haiti), na Ásia (Camboja, Timor-
Leste) e na Europa (Chipre, Croácia). 
Em 2010, o país passou a contar com o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil 
– Centro Sérgio Vieira de Mello (CCOPAB), localizado na Vila Militar, na cidade do Rio 
de Janeiro, um estabelecimento voltado à preparação de militares, brasileiros e 
estrangeiros, que irão compor as missões de paz das Nações Unidas. 
O Brasil assumiu tarefas de coordenação e comando militar de importantes operações, 
como no Haiti (MINUSTAH/2004) e no Líbano (UNIFIL/2011), o que trouxe prestígio à 
política externa do País, aumentando a projeção brasileira no cenário mundial. 
Enquanto a primeira trouxe a relevo nossa participação fundamental para a 
consecução da estabilidade política daquele país (Haiti), a segunda se destaca por 
possuir o Brasil na liderança da única força naval atuando pela ONU no mundo.      
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Atualmente o Brasil é um dos maiores contribuintes das Nações Unidas em operações 
de paz e orgulha-se dessa participação histórica e consistente. Coerência e prudência 
têm balizado a definição das missões nas quais há engajamento do Brasil. Aliada ao 
exemplar desempenho dos militares, policiais e civis brasileiros, essa orientação tem 
permitido ao Brasil contribuir para um sistema internacional mais próximo dos ideais 
de paz, justiça e cooperação. 
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