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RESUMO 
 
Esta obra é uma discussão da relação entre as operações de peacekeeping e a disciplina de 
Resolução de Conflitos, relacionando os conceitos de peacekeeping, peacebuilding e 
peacemaking com a práxis das operações de paz. O artigo apresenta um modelo inspirado na 
estrutura de DNA para exemplificar o padrão convergente e divergente entre o plano conceitual 
e operacional. O artigo identifica que o peacekeeping moderno aglutinou tarefas de seus 
congêneres nas operações modernas, apresenta a hipótese que o direito internacional, o 
paradigma de segurança, os imperativos da política internacional e as lições históricas servem 
com base de estabilidade para essa relação, o que leva a uma crescente relevância dos direitos 
humanos e da segurança humana enquanto embasamento de práticas e doutrina. 
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ABSTRACT:  
 
This article is a discussion of the relationship between peacekeeping operations and the discipline of Conflict 
Resolution, relating the concepts of peacekeeping, peacebuilding and peacemaking with peace operations praxis. 
The article presents a model inspired on DNA structure to exemplify the convergent and divergent pattern between 
the conceptual and operational planes. The article posits that modern peacekeeping has agglutinated tasks of its 
correlates, and presents the hypothesis that international law, security paradigms, international political 
imperatives and historical lessons-learned act as stability bases for this relationship, which have led to an increased 
relevance of human rights and human security as groundings for both practice and doctrine  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dos termos de Estudos para Paz mais difíceis de conceitualizar em Português, a tríade 

peacemaking, peacekeeping e peacebuilding marcaram o DNA da disciplina acadêmica, 

denotando a caixa conceitual básica de todo um campo de estudo. Dos três, talvez seja o 

peacekeeping o mais institucionalizado – e talvez por isso, o mais mítico. Através da 

iconografia do capacete azul, o peacekeeping marca toda uma práxis de intervenção 

internacional em conflitos armados. Tal práxis tem sua própria história evolutiva, dividindo-se 

e com tempo distinguindo-se de sua base teórica ancestral. Até pela própria natureza das 

operações de paz da ONU, onde a ‘arte do possível’ se sobrepõe às conceituações teóricas, o 

peacekeeping que conhecemos hoje se diferencia daquele de sua fundação, transpondo os 

limites dos princípios norteadores de quando foi conceituado. A flexibilidade de uma instituição 

de natureza ad hoc e limitada somente pela coisa pactuada permitiu ao peacekeeping da ONU 

aproveitar-se das diferentes mudanças de conjuntura no sistema internacional, reinventando-se 

a cada quebra de paradigma; seja no Direito Internacional, seja na conceituação de segurança 

humana ou coletiva; seja na adaptação às imperativas da política internacional ou das lições 

históricas aprendidas no campo. 

 

Este estudo objetiva analisar as repercussões do peacekeeping enquanto práxis em 

evolução para os estudos da paz e da resolução de conflitos, engajando-o com os conceitos 

fundadores das disciplinas que o norteiam. Primeiro, busca-se analisar as definições 

doutrinárias do peacekeeping, almejando aferir suas raízes no Estudos para a Paz e na 

Resolução de Conflitos, comparando-o com sua versão atual. Uma análise crítica de tipologias 

vigentes do peacekeeping será feita visando testar seus enfoques e omissões teóricas com base 

nos mesmos conceitos. Com isso, então, discorreremos sobre a evolução histórica do 

peacekeeping através da óptica da resolução de conflitos, discorrendo sobre a utilidade do 

conceito em cada uma das fases de conflitos onde o peacekeeping é utilizado com ferramenta 

de gestão. Desta forma, será possível listar e analisar as formas em que o peacekeeping pode 

afetar os conflitos em que é utilizado, discutindo os desafios doutrinários e práticos para 

permitir seu uso efetivo pela comunidade de nações.  

 

Essa análise passa necessariamente pelo papel de peacebuilding das operações de paz, 

transpondo a tricotomia conceitual fundadora para se obter sinergias enquanto ferramenta de 

resolução de conflitos. Entender o papel do peacekeeping na construção e implementação de 
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acordos de paz, e além disso na construção institucional de mecanismos duradouros de gestão 

de conflitos no período de transição é essencial para conseguir compreender o fenômeno na sua 

mais moderna concepção. Em torno desses conceitos, espera-se construir um modelo de atuação 

dos componentes civis do peacekeeping no cerne do conflito, embasado nos conceitos de 

segurança humana e na primazia dos direitos humanos; correlacionados aos conceitos oriundos 

da disciplina da resolução de conflitos. 

 

 
2. DEFININDO PEACEKEEPING: DAS RAÍZES DOS ESTUDOS PARA A 

PAZ ATÉ A PRÁTICA DA ONU  
 

Um bom ponto de partida para a análise que se propõe é a definição do objeto. O que se 

entende por peacekeeping? Buscando luz logo nos fundamentos da disciplina, acadêmicos de 

Estudos para a Paz podem se referir a um dos luminares fundadores. Nos anos 60, o norueguês 

Johan Galtung distinguiu três metodologias de busca da paz. Peacemaking buscava reconciliar 

as atitudes políticas e estratégicas através de mediação, negociação, arbitragem ou conciliação 

direcionadas principalmente ao nível das elites. Por sua vez, o peacebuilding trabalhava a 

implementação prática de mudança social pacífica através da reconstrução socioeconômica e 

do desenvolvimento. Distinto dessas duas demais categorias, o peacekeeping de Galtung 

descrevia tentativas de reduzir ou fazer cessar as manifestações de violência do conflito através 

da intervenção de forças militares de forma interpositiva1. Ele reconhecia no peacekeeping a 

importante tarefa de reduzir o grau de destrutividade dos conflitos e do comportamento 

violento2, apesar de enxergar limitações do conceito em que se trabalha apenas o que chamava 

de ‘violência direta’, negligenciando a ‘violência estrutural’. Notava também seu uso apenas 

em Estados mais fracos e sua fraca aplicabilidade devido às normas de não-intervenção no 

sistema internacional Westphaliano3. 

 

																																																								
1 GALTUNG, Johan, apud RAMSBOTHAM, Oliver, Reflections on Post-Settlement Peacebuilding, in: 
WOODHOUSE, Tom; RAMSBOTHAM, Oliver (Orgs.), Peacekeeping and Conflict Resolution, London: 
Frank Cass Publishers, 2000, p. 170. 
2 GALTUNG, Johan, Three approaches to Peace: peacekeeping, peacemaking and peacebuilding, in: 
GALTUNG, Johan (Org.), Peace, War and Defence: Essay in Peace Research Volume II, Copenhagen,: 
Christian Eljers, 1976. 
3 RYAN, Stephen, Peacekeeping: A Matter of Principles?, in: WOODHOUSE, Tom; RAMSBOTHAM, Oliver 
(Orgs.), Peacekeeping and Conflict Resolution, [s.l.]: Frank Cass Publishers, 2000, p. 33. 
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O problema é que, como postulam Diehl, Druckman e Wall, é que o termo peacekeeping 

vem sido utilizado vulgarmente para designar diversos fenômenos, muitas vezes 

impropriamente se referindo a qualquer esforço internacional envolvendo um contingente 

internacional para promover o fim de um conflito armado ou disputas de longo prazo4. Como 

nota Ryan, isso se deve ao fato de que o peacekeeping da ONU começou como uma resposta 

imprevista a um conjunto peculiar de problemas, em tempos peculiares5. 

 

Diehl, por sua vez, define peacekeeping como: 

 
a imposição da interposição de forças neutras e levemente armadas após a cessação 
de hostilidades e com a permissão do Estado em cujo território estariam lotadas tais 
forças, de forma a desencorajar a retomada do conflito armado e promover um 
ambiente sob o qual a disputa subjacente possa ser resolvida6 

 

Thakur e Schnabel se referem aos termos ‘peacekeeping’, ‘operações de apoio à paz’, e 

‘operações de paz’ como denominações genéricas para “missões e operações que não chegam 

ao combate militar entre inimigos claramente reconhecíveis”7. Já Bellamy define operações de 

paz como envolvendo  

 
o uso expedicionário de pessoal uniformizado, com ou sem autorização da ONU, com 
um mandato ou programa de: 

1) Ajudar na prevenção de conflito armado apoiando um processo de paz 
2) Servir de instrumento para observar ou ajudar na implementação de um cessar-fogo 

ou acordo de paz 
3) Fazer valer um cessar-fogo, acordo de paz, ou a vontade do Conselho de Segurança 

da ONU para construir uma paz estável.8 
 

Nota-se aí uma diferença marcante entre a concepção de Galtung, conceitual por 

excelência, e às dos analistas mais modernos, mais atentos ao peacekeeping-fenômeno do que 

ao conceito destacado de seu contexto histórico. Na chamada Capstone Doctrine das Nações 

Unidas, a organização define peacekeeping como uma de cinco atividades de paz e segurança, 

as outras sendo prevenção de conflitos, peacemaking, peacebuilding e peace enforcement. 

Nesse contexto, peacekeeping é definida como “uso de pessoal militar, policial ou civil para 

																																																								
4 DIEHL, Paul F.; DRUCKMAN, Daniel; WALL, James, International Peacekeeping and Conflict Resolution: A 
Taxonomic Analysis with Implications, The Journal of Conflict Resolution, v. 42, n. 1, p. 33–55, 1998, p. 37. 
5 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, op cit,  p. 27. 
6 DIEHL, Paul F, International Peacekeeping, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994, p. 13. 
7 THAKUR, Ramesh Chandra; SCHNABEL, Albrecht, United Nations peacekeeping operations:Ad hoc 
missions, permanent engagement, [s.l.: s.n.], 2001, p. 9. 
8 BELLAMY, ALEX J; WILLIAMS, PAUL D; GRIFFIN, Stuart, Understanding Peacekeeping, 2 ed. 
Cambridge: Polity Press, 2010, p. 18. 
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pavimentar a fundação de uma paz sustentável”9. Tal definição remonta à suas raízes na ‘An 

Agenda for Peace’ de Boutros Boutros-Ghali, lançada em 1992. Nesse documento, o 

peacekeeping é definido como  

 
o deslocamento de uma presença das Nações Unidas para o campo, até então com o 
consentimento de todas as partes envolvidas, normalmente envolvendo pessoal militar 
ou policial das Nações Unidas, e frequentemente civis também.10 

 

A Capstone Doctrine expõe a divergência do modelo de peacekeeping institucional da 

ONU, vis-a-vis seu precedente teórico: fica claro que o peacekeeping da ONU é utilizado para 

bem mais que somente o peacekeeping de Galtung. Incorpora intervenções de peacebuilding e 

mesmo tarefas de peacemaking. Se flexibilidade dos arranjos de tais operações era dada pelo 

contexto na qual eram negociadas, o que permitiu uma história evolutiva diversa; o trabalho de 

conceitualizar essa formação foi particularmente problemático. A narrativa predominante conta 

uma história em três atos: o peacekeeping da chamada ‘primeira geração’, forjado na Guerra 

Fria para a interposição de força entre exércitos em conflitos armados internacionais, com 

estrita aderência aos princípios da neutralidade, do uso de força somente em auto-defesa, do 

consentimento das partes do conflito e do uso de forças de países incontroversos no conflito.  

 

O segundo ato, já no contexto dos processos de descolonização e das convulsões 

sofridas pelos novos Estados, criaria uma ‘segunda geração’ feita para conflitos intra-estatais, 

onde o peacekeeping adquire o papel de força estabilizadora, atuando também na esfera civil 

em funções de transição e construção do novo Estado. A terceira geração inclui um uso mais 

robusto da força, no chamado peace enforcement, onde se relativiza os princípios fundadores 

em prol de uma proatividade contra os spoilers de conflito e na proteção dos civis. O 

peacekeeping se transforma nas ‘Operações de Paz Complexas’, com elementos civis, militares 

e policiais, exercendo ações por todo o espectro das atividades de Paz da ONU, e integrando 

mais tarde em sua estrutura o sistema de ‘operações integradas’, incorporando mecanismos de 

coordenação de ajuda humanitária e de desenvolvimento.  

																																																								
9 UNITED NATIONS DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS, United Nations Peacekeeping 
Operations: Principles and Guidelines, p. 17–18., (Março de 2008, disponível em 
http://www.refworld.org/docid/484559592.html, acessado em 12 de maio de 2017 
10 BOUTROS-GHALI, Boutros, An Agenda for Peace: preventive diplomacy, peacemaking and 
peacekeeping, New York:1992.( Documento da ONU A/47/277 de 17 de Junho de 1992, disponível em 
http://www.un-documents.net/a47-277.htm, acessado 12 de maio de 2017) 
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Fala-se inclusive de uma ‘quarta geração’, onde a ONU assume de fato a administração 

transitória de países nascentes ou onde a estrutura governamental foi gravemente debilitada, e 

uma ‘quinta geração’, onde elementos ofensivos como a Intervention Brigade da MONUSCO 

destoam mais ainda do contexto original do conceito de peacekeeping. A nomenclatura das 

duas últimas ‘gerações’, porém, é inconstante. Analistas por vezes aglutinam as três últimas no 

termo ‘Operações de Paz Complexas’ 

 

O problema com essa narrativa, assim como as demais tentativas de se criar uma 

tipologia das operações de paz, é que ela simplifica em um progresso certo e aproblemático 

algo que não o é. O recorte por formas de nexo temporal não representa a realidade, tanto que, 

mesmo nos dias atuais, ainda persistem missões como a UNDOF e a UNFCYP, de primeira 

geração, enquanto missões com uso expressivo da força como a ONUC existiram também no 

período da Guerra Fria. Ryan corretamente aponta que missões como as do Líbano (UNIFIL), 

Congo (ONUC) e Chipre (UNFICYP), apesar de exemplos clássicos da chamada ‘primeira 

geração’, continham elementos de assistência humanitária e ocorreram ainda no processo de 

escalada dos conflitos11. 

 

 Diehl, Druckman e Wall explicam a dificuldade de se criar uma tipologia de 

peacekeeping por gerações, onde não se faz distinção suficiente entre os tipos de missões; ou, 

pelo contrário, restringe a classificação de forma a obscurecer qualidades em comum. 

Finalmente, notam que missões podem, sob um mesmo nome ou mandato, adotar diferentes 

papeis de forma sequencial durante seu engajamento com um conflito determinado. Eles 

propõem um modelo baseado em funções de gestão de conflito como alternativa12.  

 

Escrevendo em 2000, antes da Capstone Doctrine, Ryan já argumentava que a natureza 

ad hoc das operações de peacekeeping foi sempre reativa, e não proativa, arrastando-as para 

decorrências para as quais não estavam preparadas. Ele concedia que, até então, a ausência de 

doutrina, estratégia ou teoria mais rígida pode ter ajudado a promover tal liberdade de ação e 

flexibilidade, mas postulou que em um ambiente global tal posicionamento ad hoc resultaria 

em dissonância e incerteza13. O cabo-de-guerra entre, de um lado, a necessidade de uma 

																																																								
11 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, op cit, p. 37. 
12 DIEHL; DRUCKMAN; WALL, International Peacekeeping and Conflict Resolution: A Taxonomic Analysis 
with Implications, op cit, p. 35–36. 
13 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, op cit, p. 30. 
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doutrina coesa e um marco teórico operacional e, do outro, a flexibilidade política e o realismo 

operacional, está longe de ser resolvido.  

 

Mesmo antes do fim do último milênio, Woodhouse e Ramsbotham já previam que o 

futuro do peacekeeping enquanto meio-de-campo entre abstenção e enforcement dependeria da 

capacidade e da vontade de se reformar, re-conceitualizando seu papel na transformação dos 

conflitos14. Fica claro, assim, que apesar da nomenclatura peacekeeping atrás do icônico 

capacete azul, a terminologia ‘operações de paz’ carrega em si uma semântica mais adequada 

à amplitude de ações desempenhadas, que ultrapassam o puro peacekeeping de Galtung para 

incorporar ações de peacemaking, peace enforcement, e principalmente peacebuilding; além de 

atuar num escopo temporal além daquele previsto. Pois, como apontado por Ramsbotham e 

Woodhouse, há um engajamento de facto dos peacekeepers nas demais atividades de paz, que 

se dá no nível “micro”, em tarefas como a entrega de ajuda humanitária, e na reconstrução 

política do país15.  

 

Como, então, se resolve a questão do marco conceitual? A Capstone Doctrine refletiu 

um exercício de conceituação, não somente do espectro das atividades realizadas e das fases do 

conflito abrangidas, mas também da ideação de como as operações de paz podem operar em 

ambientes semi-permissivos ou não-consensuais16. A forma como se forjou tal entendimento 

expõe novamente a natureza das operações de paz como práxis, com diversas tragédias 

humanitárias ou operacionais servindo como catalisadores para processos de revisão. Eventos 

marcantes como o massacre de Srebenica, o genocídio de Ruanda, e o ataque à peacekeepers 

após se cruzar a chamada ‘linha de Mogadishu’, engatilham processos de revisão doutrinária. 

Como a temperatura do mingau no conto popular infantil, encontrar o ponto certo entre a 

necessidade de consentimento das partes do conflito, de um lado, e a habilidade de executar o 

mandato e proteger civis, do outro, tem sido um processo constante e custoso. Além de um 

histórico de resoluções do Conselho de Segurança versando sobre questões doutrinárias como 

o papel das mulheres nas operações de paz, e a proteção de crianças e civis nos conflitos 

																																																								
14 WOODHOUSE, Tom; RAMSBOTHAM, Oliver, Peacekeeping and Humanitarian Intervention in Post-Cold 
War Conflict, in: WOODHOUSE, Tom; BRUCE, Robert; DANDO, Malcolm (Orgs.), Peacekeeping and 
Peacemaking: Towards Effective Intervention in Post-Cold War Conflicts, Basingstoke: Macmillan, 1998, 
p. 63. 
15 RAMSBOTHAM, Oliver; WOODHOUSE, Tom, Terra Incognita -- Here Be Dragons: Peacekeeping and 
Conflict Resolution in Contemporary Conflict: Some Relations Considered, in: INCORE Conference on 
Training and Preparation of Military and Civilian Peacekeepers, [s.l.: s.n.], 1996, p. 1–18. 
16 Ibid. 
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armados, o Secretariado da ONU patrocina revisões periódicas do formato das operações, 

dando à organização a oportunidade de refletir sobre seus erros e acertos. Hoje, a doutrina 

trabalha com a ideia do consentimento Estatal, ao menos a priori, mas flexibiliza a necessidade 

de consentimento das outras partes do conflito.  

 

Mesmo em relação ao Estado, já há a práxis de se permitir o uso da força por 

peacekeepers para a proteção de civis; e certas operações já têm em seus mandatos e capacidade 

operacional poderio para tomar operações ofensivas contra spoilers ou grupos rebeldes que 

atacam civis. Esse peacekeeping musculoso, observado no Congo, na Costa do Marfim e em 

Mali, faz parte dessa nova concepção doutrinária. Podem ser, como postulou Ryan, sinais de 

um mundo que,  

 
ao se mover para além do sistema Westfaliano onde o princípio primário é o respeito 
para com a soberania do Estado, em direção a um mundo que é mais interdependente 
e globalizado, poderemos ver uma maior vontade de agir contra problemas 
internacionais que atentam contra a consciência da sociedade internacional e onde 
Estados individualmente são incapazes ou reticentes em tomar as ações apropriadas17. 
 

É importante traçar aqui as linhas contrastantes entre as origens do peacekeeping 

tradicional suas vertentes pós-Guerra Fria; pois na perspectiva dos Estudos de Conflitos, 

falamos de funções distintas. Beardsley e Gleditsch, por exemplo, mostraram empiricamente 

que a maior parte das operações de paz eram mais condutivas à contenção dos conflitos do que 

ao seu deslocamento, mesmo quando há autorização do Conselho de Segurança para o uso da 

força sob o Capítulo VII da Carta da ONU18. Ryan, porém, argumenta que, na chamada 

‘segunda geração’ de operações de paz, não há exatamente um “status quo” a manter, tendo 

sido rejeitado19.  O peacebuilding, no caso, se impõe como linha de ação. Em contraste, a 

experiência da Macedônia com a UNPROFOR mostra que este peacebuilding pode ocorrer de 

forma preventiva, para evitar a escalada do conflito. Ryan aponta que missões como a 

UNAMIR em Ruanda perderam a oportunidade de efetivar a prevenção como estratégia de 

atuação20. Mecanismos de reação rápida, que permitam a mobilização e deslocamento imediato 

de tropas para agir preventivamente e impedir a escalada dos conflitos, são de difícil negociação 

no sistema internacional atual que depende de contribuições voluntárias dos Estados. Mesmo 

																																																								
17 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, op cit, p. 41. 
18 BEARDSLEY, Kyle; GLEDITSCH, Kristian Skrede, Peacekeeping as conflict containment, in: International 
Studies Review, 2015, v. 17, p. 73. 
19 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, op cit, p. 33. 
20 Ibid., p. 35. 
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na disponibilidade de tropas sem ressalva ou embargo para uso, o sistema de segurança coletiva 

insculpido na Carta da ONU é propenso à morosidade.  

 

Há também uma linha evolutiva no sentido de complexidade. Hansen, Ramsbotham & 

Woodhouse, por exemplo, notam que após a Guerra Fria as operações de paz da ONU ficaram 

mais diversas e complexas, peacekeepers passaram a ser oriundos de uma maior variedade de 

carreiras (militares, policiais civis e diplomatas), nações e culturas. Isso os leva a concluir que 

o peacekeeping “agora pode ser caracterizado como multilateral, multidimensional, 

multinacional e multicultural”21.  

 
3. O IMPACTO DO PEACEKEEPING NOS CONFLITOS – TEORIA E 

PRÁTICA 

 
Feita a discussão sobre em que linha(s) o peacekeeping se desenvolveu nas últimas sete 

décadas, e demonstrada a dissonância entre a práxis das operações de paz e o conceito teórico 

de peacekeeping do qual foram oriundas, é necessário fazer o caminho converso. Com a 

proverbial bola de volta em seu lado da quadra, cabe à comunidade acadêmica dedicada à 

temática da paz e da resolução de conflitos compreender e dar sentido à real práxis; seja 

enquadrando-a nos paradigmas vigentes, ou adaptando um marco teórico que tenha boa 

capacidade de explanação dos fenômenos observados. Nesse quesito, porém, ainda há muito a 

ser feito. Betts Fetherston, uma das poucas acadêmicas a rascunhar uma teoria pura do 

peacekeeping, reconhece que a matéria não foi muito teorizada; com muito da produção 

acadêmica no assunto sendo oriunda das experiências práticas de diplomatas e militares22. De 

acordo com ela: 

 
Isso tende a limitar a acumulação de conhecimento do peacekeeping enquanto 
intervenção à estudos de casos – muitas vezes interessantes por si só, mas com pouco 
valor generalizável além de uma lista de ‘fazer’ e ‘não fazer’23. 

 

																																																								
21 HANSEN, Wibke; RAMSBOTHAM, Oliver; WOODHOUSE, Tom, Hawks and doves: Peacekeeping and 
conflict resolution, Transforming Ethnopolitical Conflict - The Berghof Handbook, v. 2004, p. 295–319, 2004, 
p. 3. 
22 FETHERSTON, A.B., Peacekeeping, conflict resolution and peacebuilding: A reconsideration of theoretical 
frameworks, in: International Peacekeeping, [s.l.: s.n.], 2000, v. 7, p. 190–218. 
23 Ibid. 
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Diehl, Druckman e Wall concordam com esta análise, adicionando que enquanto a 

descrição das peculiaridades continuar sendo a meta primária, pouco se contribuirá para a 

formação de uma teoria do peacekeeping, ou para guiar a criação de políticas da pauta24. Ryan 

estranha essa contribuição esparsa, apontando que tanto peacekeeping quanto a disciplina de 

Resolução de Conflitos foram ‘inventados’ na década de 50, dividindo entre si o interesse 

comum na dinâmica e na resolução de conflitos25.  

 

É desse interesse comum, portanto, que a análise deve partir. Ramsbotham e 

Woodhouse postulam que, mesmo se o peacekeeping se sentir mais ‘em casa’ em disciplinas 

como Relações Internacionais, é no pensamento da Resolução de Conflitos que ocorrerá o 

debate real sobre a sua natureza enquanto política de gestão de conflitos internacionais, e no 

treinamento de forças para executá-la26. Sugerem, portanto, que a doutrina de peacekeeping e a 

disciplina de Resolução de Conflitos têm “pontos de contato que podem ser beneficialmente 

desenvolvidas”27  

 

Qual seria, então, tal ‘ponto de contato’? Hansen, Ramsbotham & Woodhouse falam de 

um aumento das referências cruzadas entre os dois campos por teóricos e profissionais, sendo 

mais comum para os teóricos da ‘Resolução de Conflitos’ reconhecer o papel do peacekeeping 

enquanto ferramenta e, de forma conversa, o uso profissional e militar de estratégias 

psicológicas e de comunicação oriundas das disciplinas28. 

 

De um lado, há o embasamento teórico de como o peacekeeping planeja, prepara e 

executa suas intervenções nos conflitos e, de outro, a explanação teórica dos desenvolvimentos 

observados a partir destas intervenções. Propõe-se aqui um modelo do DNA das operações de 

paz, fazendo uma analogia com o fenômeno bioquímico presente em todos os seres vivos29.  

																																																								
24 DIEHL; DRUCKMAN; WALL, International Peacekeeping and Conflict Resolution: A Taxonomic Analysis 
with Implications, p. 34. 
25 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, p. 32. 
26 RAMSBOTHAM; WOODHOUSE, Terra Incognita -- Here Be Dragons: Peacekeeping and Conflict 
Resolution in Contemporary Conflict: Some Relations Considered. 
27 Ibid. 
28 HANSEN; RAMSBOTHAM; WOODHOUSE, Hawks and doves: Peacekeeping and conflict resolution, p. 6. 
29 Gráfico da hélix de DNA feito por Freepik, www.freepik.com; uso permitido com atribuição 
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Figura 1 – Modelo de DNA do peacekeeping conceitual e prático  
 

A práxis do peacekeeping da ONU, de um lado, e a teoria de resolução de conflitos, do 

outro; são como a coluna vertebral de açúcar-fosfato; espirais paralelas que, quando observadas 

em plano bidimensional, parecem oscilar entre convergência e divergência. No modelo 

apresentado, teoria e práxis influenciam uma a outra por meio de oportunidades de inovação, 

necessidade de planejamento de entrada e saída, imperativa de abordar as causas-raiz dos 

conflitos, renovação de paradigmas, e necessidade de análise explanatória do fenômeno 

observado. Ainda no modelo do DNA, as bases nitrogenadas; filamentos que unem a coluna 

vertebral; são os fatores de estabilidade que ressaltam a convergência e que de fato dão forma 

ao conjunto molecular. No caso do peacekeeping; essas bases são o Direito Internacional; a 

Política Internacional; a Doutrina de Segurança; e os eventos de sua história coletiva. Como no 

modelo biológico, as bases são características necessárias a qualquer modelo (prático ou 

teórico) de peacekeeping; mas o ordenamento e ênfase de composição entre eles determina as 

características de uma operação. Observando mudanças de paradigma dentre os filamentos 

pode ser uma ferramenta importante para entender a aproximação ou distanciamento entre as 

espirais da coluna vertebral, tanto quanto um poderoso modelo preditivo para seu 

desenvolvimento futuro. 

 

Para entender a primeira faceta deste modelo, é necessário mostrar como a disciplina da 

Resolução de Conflitos conceitua o processo de pacificação, que é a meta declarada das 

operações de paz. 

 

 Licklider nos oferta cinco critérios para o fim dos conflitos violentos: 

 

Praxis do peacekeeping da ONU 
	

Modelo de DNA da relação entre prática e conceito de peacekeeping 

Práxis do 
peacekeeping da 
ONU 
 

Conceito 
acadêmico/teórico 
de peacekeeping 
 

Fatores de Estabilidade: 
• Direito Internacional 
• Política Internacional 
• Doutrina de Segurança 
• História coletiva 
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1) Mudança de como as questões do conflito são percebidas pelas partes 
conflitantes, de forma que os interesses parecem melhor servidos pelo acordo do que 
pela luta armada. 
2) A política interna das partes conflitantes muda de forma que as bases da paz 
predominem sobre as bases da guerra. 
3) O equilíbrio de poder militar no campo muda, de forma que um impasse de 
detrimento mútuo precipite uma acomodação. 
4) Os termos do acordo devem espelhar e reforçar esses fatores. 
5) As atividades de terceiros que devem ajudar a sustentar os mesmos30. 

 

As operações de paz, na sua expressão militar, servem para facilitar os itens de três a 

cinco. A interposição de tropas e o monitoramento de zonas-tampão servem para frustrar 

ambições de ganho territorial pela luta armada, aumentando os custos políticos desta opção. 

Adicionando uma força neutra para arbitrar os termos de um acordo, o mesmo é reforçado. 

 

Porém, os itens 1 e 2 de Licklider eludem a capacidade militar, o que explica a expansão 

das operações de paz para a esfera civil e policial. Para entender essa mudança, utilizamos a 

analogia entre falcões-da-guerra e pombas-da-paz feita por David Last, que descreve dois 

importantes gargalos na capacidade de ajudar sociedades dilaceradas pela guerra a reconstruir 

a paz e a cooperação: 

 
o primeiro é nossa habilidade de controlar a violência entre as partes. É o necessário 
para guardar os falcões em uma caixa. O segundo é o gargalo em nossa habilidade de 
reconstruir a confiança que permita cooperação entre as partes, libertando da caixa as 
pombas-da-paz31  

 

 

Se o peacekeeping militar contribui para guardar os falcões que pensam no equilíbrio 

de poder no campo de batalha, os critérios 1 e 2 de Licklider nada mais são que as medidas 

descritas por Last como necessárias para libertar as pombas-da-paz. Isso reflete a concepção 

teórica de Fetherston, que nota um binômio de funções de peacekeeping:  

 
primeiro, de agir como meio de separação, um espaço para respirar onde ambos os 
lados podem dar um passo atrás do confronto e; segundo, crucialmente, onde o 
peacekeeping funciona enquanto peacebuilding – trabalhando para melhor a 
comunicação e a regeneração social, política e econômica32  

 

																																																								
30 LICKLIDER, Roy, Stopping the killing: how civil wards end, New York: New York University Press, 1993, 
p. 14–17. 
31 LAST, David, Organizing for effective peacekeeping, in: WOODHOUSE, Tom; RAMSBOTHAM, Oliver 
(Orgs.), Peacekeeping and Conflict Resolution, London: Frank Cass Publishers, 2000, p. 82. 
32 FETHERSTON, Peacekeeping, conflict resolution and peacebuilding: A reconsideration of theoretical 
frameworks, p. 192. 
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Essa expansão requer atividades civis e policiais, e explica o padrão de desenvolvimento 

por todo o espectro temporal do conflito – prevenção, contenção, mitigação e solução; cada um 

com o seu conjunto de afazeres e habilidades correspondentes; que incluem negociação, 

facilitação, consulta e comunicação33. Hansen, Ramsbotham & Woodhouse acrescentam que a 

abordagem central da análise da resolução de conflitos é a abordagem estrutural e política do 

peacemaking, que enxerga os acordos de paz almejando reformas de instituições políticas 

nacionais; mas que necessita complementação com enfoque no conflito em nível cultural e 

comunitário34.  

 

Exatamente por isso, Diehl, Druckman e Wall propõem uma taxonomia com base nos 

papeis de gestão de conflitos como alternativa para a classificação teórica das operações de 

paz35. 

 
Tipos de função Explicação Exemplos 
Peacekeeping 
Tradicional 

Interposição de tropas neutras e levemente armadas com a 
permissão do(s) Estado(s) anfitrião para separar os 
combatentes 

Chipre em 1964, 
Líbano 1978 

Observação Mobilização de um pequeno número de pessoal desarmado 
com o consenso do Estado anfitrião para coletar informação 
e monitorar atividades (cessar-fogo, direitos humanos, etc) 

UNTSO no Oriente 
Médio, desde 1948 

Imposição Coletiva Operação militar de grande escala feita para defender vítimas 
de agressão internacional e reestabelecer paz e segurança com 
a derrota das forças do Estado agressor. 

Coréia, 1951; Kuwait 
1991 

Supervisão de 
Eleições 

Monitoramento do cessar-fogo, desarmamento e eleição 
democrática após um acordo de paz entre grupos internos em 
guerra. Pode incluir também assistência à forças locais de 
segurança 

Namíbia 1980, 
Camboja 1990 

Assistência 
Humanitária 
Durante o Conflito 

Transporte e distribuição de comida e remédios essenciais 
para a população civil em guerra civil ou interestatal, em 
coordenação com o governo e com ONGs locais e 
internacionais 

Somália e Bósnia nos 
anos 90 

Construção de 
Estado/Nação 

Restauração da lei e da ordem na ausência da autoridade do 
governo, reconstrução da infraestrutura e forças de segurança, 
facilitar a transferência de poder do governo inteiro para o 
novo governo. 

 Congo 1960, tentativa 
na Somália 1990, 
fuzileiros dos EUA no 
Caribe na década de 
1920, 1930. 

Pacificação Encerrar perturbações da ordem pública, derrotar grupos 
armados locais, separar beligerantes à força, manutenção da 
lei e da ordem em um conflito interestatal, guerra civil, ou 
perturbação doméstica, especialmente quando confrontado 
com grande perda de vidas, abuso de direitos humanos ou 
destruição de propriedade 

A comunidade 
internacional relutou 
tomar esse tipo de ação 
no conflito na Bósnia 
da década de 90. 

																																																								
33 DIEHL; DRUCKMAN; WALL, International Peacekeeping and Conflict Resolution: A Taxonomic Analysis 
with Implications, p. 49. 
34 HANSEN; RAMSBOTHAM; WOODHOUSE, Hawks and doves: Peacekeeping and conflict resolution, p. 11. 
35 Quadro com base em DIEHL; DRUCKMAN; WALL, International Peacekeeping and Conflict Resolution: A 
Taxonomic Analysis with Implications, p. 39–40.; com o original citando definições de outros autores. 
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Destacamento 
Preventivo 

Mobilização de tropas entre dois combatentes para deter o 
início ou prevenir que a guerra se espalhe 

Macedonia na década 
de 90 

Verificação de 
Controle 
Armamentista 

Inspeção de instalações militares, supervisão de recuo de 
tropas, e todas as atividades normalmente executadas por 
autoridades nacionais e meios técnicos como parte de um 
acordo de controle armamentista 

Sinai 1979 

Serviços Protetivos Estabelecimento de santuários, zonas de exclusão aérea, e 
garantia de direito de passagem com o propósito de proteger 
ou negar acesso hostil à população ou território civil 
ameaçada, muitas vezes sem a permissão de tal Estado 

Ação internacional 
nos anos 1990 para 
proteger os Curdos no 
Iraque ou 
Muçulmanos na 
Bósnia. 

Intervenção em 
apoio à democracia 

Operação militar com a intenção de destituir líderes existentes 
e apoiar governantes livremente eleitos, ou uma operação 
para proteger um governo democrático existente sob ameaça. 
Atividades incluem ação militar contra forças 
antidemocráticas e assistência na manutenção da lei e da 
ordem e outros serviços de suporte a governos democráticos. 

Invasão dos EUA no 
Panamá em 1980 e a 
intervenção no Haiti 
em 1994 

Imposição de 
Sanções 

Uso de tropas (aéreas, marítimas e terrestres) para guardar 
pontos de trânsito, interceptar contrabando (armas, comércio) 
ou punir um estado transgressor (abusos de direitos humanos) 
definidos pela comunidade internacional ou governos 
nacionais em sua imposição de sanções) 

Bloqueio dos EUA em 
Cuba. 

Quadro 1 – Taxonomia com base em gestão de conflitos 
(Fonte: DIEHL, DRUCKMAN e WALL, 1998) 

 

Se a taxonomia de Diehl, Druckman e Wall é útil quando atrela a classificação das 

operações de paz no papel que toma nos conflitos, ela peca por contrabandear, pela porta dos 

fundos, ações unilaterais tomadas pelo governo dos EUA em violação das normas de direito 

internacional. Para fazer sentido prático, o termo peacekeeping tem que ser atrelado à legalidade 

perante a Carta da ONU, e a multilateralidade (mesmo que regional ou no âmbito de uma 

aliança autorizada pelo Conselho de Segurança) enquanto padrão mínimo. O uso do termo 

‘manutenção da paz’ unilateralmente por um Estado para, em busca de seu próprio interesse, 

se outorgar o direito de policiar o ordenamento interno de outros Estados deve ser repudiado, 

mesmo se tais operações seguirem um modelo diferente do que se espera das operações de 

combate.  É também necessário problematizar a similaridade entre as operações de paz e as 

forças multinacionais de combate autorizadas pelo Conselho de Segurança nos termos do artigo 

42 da Carta, tendo em vista o recente povoamento da zona fronteiriça entre as duas. 

 

De qualquer forma, fica claro nos modelos apresentados que a busca da contenção do 

conflito não somente foi o objetivo fundador do peacekeeping da ONU, como continua sendo 

sua função mais essencial. Beardsley e Gleditsch demonstraram em um estudo empírico que as 

missões de peacekeeping estão melhor situadas para a contenção de conflitos, através do 

monitoramento que executam, o que diminui a mobilidade de contingentes armados. Podem 



	 15	

também ativamente se interpor, bloqueando o caminho de manobras das partes do conflito36. 

Tal bloqueio funciona pela capacidade de autodefesa dos peacekeepers, e pela indisposição das 

partes a atacar os peacekeepers. Beardsley e Gleditsch explicam: 

   
Já que muitos conflitos intraestatais são competições por legitimidade, atores estatais 
e não-estatais podem achar contraproducente ofender a comunidade internacional ou 
permitir aos oponentes retratá-los como intransigentes ou desinteressados em 
alternativas pacíficas. Condenação internacional poderia muito bem levar a sanções 
ou à negativa de reconhecimento aos pleitos de soberania37  

 

Para o próximo nível de análise, onde a mera interposição de tropas não é o suficiente 

para abordar as raízes do conflito, mudar percepções locais, ou permitir protagonismo às 

‘pombas-da-paz’ de Last; é necessário abordar a relação das operações de paz com o conceito 

de peacebuilding. De acordo com Hansen, Ramsbotham & Woodhouse, tal distinção também 

tem a ver com metas de curto e longo prazo; com as metas de contenção sendo mais breves e 

imediatas do que a resolução do conflito, que envolve “reconstruir relações cooperativas dentro 

e entre comunidades”38.  

 

 
4. TEORIZANDO O PEACEKEEPING ENQUANTO MECANISMO DE 

PEACEBUILDING  

 
John Paul Lederach caracterizou o peacebuilding enquanto tentativa de abordar as raízes 

estruturantes, relacionais e culturais do conflito39, sugerindo que o peacebuilding fosse 

compreendido como “termo amplo que abrangesse todo o conjunto de estágios e abordagens 

necessárias à transformação do conflito para relações e resultados pacíficos e sustentáveis”40. 

No contexto do peacekeeping da ONU, Michael Pugh define peacebuilding como  

 
política de ajuda internacional externa para países em desenvolvimento, desenhada 
para apoiar o desenvolvimento e autossuficiência social, cultural e econômico 
próprios, ajudando à recuperação da guerra e reduzindo ou eliminando o recurso à 
violência no futuro41 

																																																								
36 BEARDSLEY; GLEDITSCH, Peacekeeping as conflict containment, p. 83–84. 
37 Ibid. 
38 HANSEN; RAMSBOTHAM; WOODHOUSE, Hawks and doves: Peacekeeping and conflict resolution, p. 10. 
39 RAMSBOTHAM, Reflections on Post-Settlement Peacebuilding. 
40 LEDERACH, John Paul, Building Peace-Sustainable Reconciliation in Divided Society, Tokyo: United 
Nations University Press, 1994, p. 14. 
41 PUGH, Michael, Peacebuilding as Developmentalism: Concepts from Disaster Research, Contemporary 
Security Policy, v. 16, n. 3, 1995, p. 342. 
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Essa relação também é reconhecida na praxis do peacekeeping. Desde de An Agenda 

for Peace, de Boutros-Ghali, até a New Horizon Initiative de Ban, o conceito de peacekeeping 

reconhece a necessidade de não somente manter a paz e a segurança, mas também de exercer 

tarefas de peacebuilding imediato42; indicando um compromisso dos departamentos de 

operações de paz e suporte ao campo de delimitar que tipo de tarefas de peacebuilding cabem 

a essas operações, e quais são projetos de longo prazo além das competências do 

peacekeeping43. Isso ressoa bem com o aviso de Diehl, Druckman e Wall sobre a necessidade 

de se delinear como o peacekeeping é avaliado em seus sucessos e fracassos44. 

 

Esperar-se-ia, como colocou Ramsbotham, que o peacekeeping remediasse os déficits 

de capacidade política e constitucional, debilitação socioeconômica e o trauma psicossocial que 

aflingem os países arrasados pela guerra45? Talvez seja esse o viés do movimento em direção a 

missões integradas, onde as agências da ONU ligadas a desenvolvimento e apoio humanitário 

de longo prazo são colocadas sobre a coordenação de um dos ramos da missão, fazendo a ponte 

entre o peacebuilding primário e aquele de mais longo prazo. Separação difícil, no 

entendimento de Ryan, principalmente em missões de segunda geração, onde a ONU executa 

ações de peacebuilding sob a alcunha de peacekeeping46.  

 

Fetherston enxerga conexões entre o peacekeeping, peacemaking e peacebuilding em 

dois níveis: micro e macro. No macro, são atividades descritas como “separadas mas 

interdependentes”,  com peacemaking exercidos por diplomatas apontados pelo Secretário 

Geral, atuando em paralelo com a missão, negociando o acordo que a antecede, ou mesmo sem 

referência ao peacekeeping. Já o peacebuilding é descrito por Fetherston como executado por 

diversas agências da ONU, com variável nível de coordenação com as atividades de 

peacekeeping. Já no nível micro, peacekeepers executam várias tarefas que se aproximam das 

definições de peacemaking e peacebuilding; já que estão idealmente colocados para fazê-lo nas 

																																																								
42 IMBODEN, Bahar Akman, Unpacking the Peacekeeping-Peacebuilding Nexus: A Human Security Proposal, 
Conflict Resolution Quarterly, v. 30, n. 2, p. 173–196, 2012, p. 173. 
43 Ibid., p. 184. 
44 DIEHL; DRUCKMAN; WALL, International Peacekeeping and Conflict Resolution: A Taxonomic Analysis 
with Implications, p. 50. 
45 RAMSBOTHAM, Reflections on Post-Settlement Peacebuilding, p. 181. 
46 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, p. 39. 
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comunidades onde atuam47. É importante questionar se a análise de Fetherston, de 1994, ainda 

acompanha o desenvolvimento do nível macro das missões, com componentes civis cada vez 

mais intricados e um papel de coordenação integrada. 

 

Deve explicar também a mudança do perfil dos peacekeepers que, quando oriundos de 

uma formação exclusivamente militar, não necessariamente contém as habilidades necessárias 

para exercer o que Hansen, Ramsbotham e Woodhouse definem como um processo 

“essencialmente psicológico, onde é necessário grande sensibilidade e conhecimento das 

perspectivas e culturas locais”48. A tabela criada por eles mostra a divergência entre tarefas e 

habilidades típicas de operações militares tradicionais, e àquelas necessárias ao peacekeeping 

multifacetado49: 

 
Operações Militares e Peacekeeping: Diferenças entre comportamentos exibidos e habilidades 
necessárias  
Comportamento Militar Tradicional Peacekeeping e Resolução de Conflitos 
Sem contato com civis Contato intenso com civis (controle de multidões 

hostis, distribuição de ajuda humanitária para a 
população civil, desarmamento de milícias locais,etc); 
cooperação com os componentes civis da missão 

Uso das habilidades militares básicas (sem contato) Uso de habilidades de negociação (habilidades de 
contato) 

Destruição dos elementos armados opositores Negociação com elementos armados opositores 
Papel adversarial Papel pacífico 
Inimigo identificado Sem inimigo identificado; papel imparcial 
Meta final: vitória militar Meta final: resolver as causas sobrejacentes do 

conflito 
Forçoso Baseado em consentimento 

Quadro 2 – Comportamento e habilidades militares vis-à-vis peacekeeping e resolução de 
conflitos 
(Fonte: HANSEN, RAMSBOTHAM & WOODHOUSE, 2004) 

 

Se a tabela acima pode ser questionada com base na crescente tendência de uso híbrido 

entre táticas de peacekeeping tradicional e o uso de peacekeeping musculoso, onde as 

habilidades da coluna da esquerda prevalecem; é de indubitável sagacidade quando Ryan 

conclui que o célebre aforisma de Hammarskold, “peacekeeping não é um trabalho para 

soldados, mas só soldados podem executá-lo” já não é tão mais adequado50. Teóricas feministas 

como Sandra Whitworth há muito questionam a sabedoria da inserção de mais ‘masculinidade 

																																																								
47 FETHERSTON, A.B., Towards a Theory of United Nations Peacekeeping, Basingstoke: Palgrave, 1994, 
p. 131–137. 
48 HANSEN; RAMSBOTHAM; WOODHOUSE, Hawks and doves: Peacekeeping and conflict resolution, p. 8. 
49 Ibid., p. 12. 
50 RYAN, Peacekeeping: A Matter of Principles?, p. 29. 
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militarizada’ em zonas de conflito, e o efeito deletério que isso pode causar no empoderamento 

feminino nas sociedades anfitriãs51; o que abre todo um campo de análise sobre questões de 

gênero e peacekeeping da ONU. 

 

Ainda mais sagaz é a inversão, por Ramsbotham, do paradigma de estratégia 

Clausewitziano, para quem a guerra é “ a continuação de relações políticas com a adição de 

outros meios”52. Para Ramsbotham, prevenir o relapso da guerra é confrontar o desafio do 

‘Clausewitz reverso’, ou seja; que a política do pós-guerra é a continuação do conflito, apenas 

transmutado em um modo não-militar53. O trabalho dessa canalização pressupõe a criação de 

fortes institucionais nacionais, mas também um trabalho forte de facilitação de colaboração 

democrática entre as partes conflitantes. Muitas vezes, isso quer dizer abordar importantes 

questões de discriminação, exclusão, privação ou desempoderamento de certos segmentos da 

sociedade, que podem estar no cerne da fornalha que alimenta o conflito. Para Whittaker, isso 

pode levar o peacekeeping a ter menos o papel de gestores dos conflitos, agindo mais como 

“parteiros de uma nova sociedade”54, ou, como postula Curle, 

 
A tarefa é empoderar pessoas de boa-vontade […] para reconstruir instituições 
democráticas, com o ponto de partida sendo o desenvolvimento dos recursos de 
sabedoria, coragem e não-violência compassiva dos pacificadores locais55  

 

Ramsbotham conclui apresentando um modelo para a intervenção do peacekeeping na 

esfera de peacebuilding, onde conceitua três medições de prazo (curto, médio, longo) e cinco 

dimensões (militar/segurança, político/constitucional, socioeconômica, psicossocial e 

internacional), dando algum norteamento de prioridades dependendo de em que ponto do 

conflito se dá a intervenção do peacekeeping. Na dimensão socioeconômica, por exemplo; o 

modelo sugere que a ajuda humanitária é a intervenção mais imediatista; seguida por ações de 

reabilitação econômica como a reintegração de combatentes e a desminagem humanitária; 

ações de médio prazo que possibilitem a retomada do projeto mais longevos, com políticas de 

desenvolvimento e justiça distributiva56.  

 

																																																								
51 Ver WHITWORTH, Sandra, Men, Militarism and UN Peacekeeping: A Gendered Analysis, London: 
Lynne Rienner Publishers, 2004, p. 28. 
52 VON CLAUSEWITZ, Otto, On War: Princeton University Press Translation 1979, 1832, cap. 1 Section 1. 
53 RAMSBOTHAM, Reflections on Post-Settlement Peacebuilding, p. 170. 
54 WHITTAKER, David J, The United Nations in Action, University. London: [s.n.], 1995, p. 204. 
55 CURLE, Adam, New Challenges for Citizen Peacemaking, Medicine and War, v. 10, n. 20, 1994, p. 104. 
56 RAMSBOTHAM, Reflections on Post-Settlement Peacebuilding, p. 182. 
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O modelo de Ramsbotham cita Direitos Humanos e Segurança Social como fatores de 

investimento de longo prazo, o que deve ser analisado com mais rigor. Isso suscita perguntar 

se os marcos temporais que ele propõe devem ser consecutivos, ou de investimento simultâneo. 

Caso a proposta é de priorização consecutiva, o modelo é enfraquecido pela centralidade da 

garantia da dignidade humana, de qual direitos humanos e segurança humana são facetas, para 

abordar as raízes do conflito. Por este motivo, este artigo propõe agora uma breve discussão 

deste relacionamento, justificando tal asserção. 

 

Componentes de direitos humanos, segurança humana e as raízes dos conflitos  

 

É do senso comum cogitar a hipótese que violações de direitos humanos têm relação 

com o ciclo de conflitos. Se Mary Robinson famosamente declarou que “as violações de direitos 

de hoje são as causas dos conflitos de amanhã 57“; o modelo de Kenny é mais cíclico, retratando-

as como causas, e também consequências, de segurança e instabilidade58. Mas há problemas, 

tanto em círculos teóricos quanto executivos, de fazer esse enquadramento de conexão entre os 

direitos humanos, o peacebuilding e o peacekeeping. Mesmo o modelo taxonômico de 

resolução de conflitos proposto por Diehl, Druckman e Wall se preocupa primariamente com 

os aspectos militares, negligenciando a esfera civil59. A busca das raízes do conflito, imperativa 

primária do peacebuilding incorporado nas operações de paz da ONU, precisa de um aguçado 

entendimento da relação profana entre conflito e direitos humanos. As diferenças das 

linguagens acadêmicas e das práticas profissionais nas duas disciplinas e no peacekeeping, 

porém, por vezes dificultam o desenvolvimento normativo e conceitual. Postula-se aqui que o 

conceito de segurança humana, forjado em círculos de realpolitik e estratégia militar, serve 

como ponte para melhor fazer essa transposição. 

 

Antes disso, porém, é necessário explorar um pouco a zona fronteiriça do peacebuilding 

e dos direitos humanos. Bishop, por exemplo, tentou investigar empiricamente o papel dos 

conflitos armados enquanto ‘aceleradores’ de violações de direitos humanos, forçando um 

aumento de gravidade e escala60. Baseando-se nas supracitadas concepções determinantes de 

																																																								
57 ROBINSON, Mary; (Oxford, England, 11 November 1997), apud BISHOP, Jo-anne, H UMAN R IGHTS AND 
F IELD R EPORTS 1999, Country In. [s.l.]: Carleton University, 2001, p. 2. 
58 KENNY, Karen, Introducing the Sustainability Principle to Human Rights Operations, International 
Peacekeeping, v. vol, n. 1, , p. 63. 
59 DIEHL; DRUCKMAN; WALL, International Peacekeeping and Conflict Resolution: A Taxonomic Analysis 
with Implications, p. 40. 
60 BISHOP, H UMAN R IGHTS AND F IELD R EPORTS 1999, p. 90. 
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conflitos descritas por Lund, Bishop conceitua tipos de violações de direitos humanos enquanto 

‘sistêmicas’ (violações de direitos sociais e econômicos), ‘aproximadas’ (violações de direitos 

socioeconômicos, politicos e civis); e determinantes imediatos (violações egrégias de direitos 

civis e políticos)61. Ele diferencia o impacto entre essas violações enquanto determinantes, 

postulando que violações sistêmicas, como exclusão social, discriminação, falta de 

desenvolvimento e pobreza, impactam o conflito de forma lenta; enquanto violações 

aproximadas tem um impacto mais rápido, servindo de gatilho para a escalação e rebelião, 

acelerando o conflito e retroalimentando a gravidade das violações que ele causa62. 

 

Na busca da interseção dos direitos humanos e da resolução de conflitos, Parlevliet 

recomenda buscar o vínculo entre direitos humanos e conflitos violentos; que para ele quer 

dizer que um pode ser tão causa quanto consequência do outro63. Ele usa os icebergs como 

analogia, comparando a parte que fica fora da água com as violações de direitos humanos 

causadas pelo conflito, e a parte submersa como as violações que alimentam o conflito64. Para 

ele, o nível de abordagem destas violações em muito se assemelha às distinções sobre os tipos 

de paz classificados por Galtung: quando se busca resolver apenas as violações de direitos 

acima do nível d’água, se enfatiza a ‘paz negativa’ descrita por Galtung. Somente lidando com 

o volume submerso, porém, é que se possibilidade a construção de uma ‘paz positiva’, 

estabelecendo justiça social e igualdade política que incluam  relações harmônicas entre as 

partes”65.  

 

Nome de referência no estudo do trabalho de direitos humanos feito em situações de 

conflito e pós-conflito, Michael O’Flaherty delineou melhor essa relação. Ele aponta que muitas 

vezes as preparações para o estabelecimento de sistemas sustentáveis de direitos humanos 

podem preceder negociações e acordo de paz, mesmo enquanto as hostilidades continuam66. 

Para ele, direitos humanos podem ser uma base de análise retórica das partes do conflito; e 

podem também embasar os programas de ajuda humanitária que são desenvolvidos durante o 

																																																								
61 Ibid., p. 33. 
62 Ibid., p. 38.  
63PARLEVLIET, Michlle, Icebergs and the Impossible: Human Rights and Conflict Resolution in Post-Settlement 
Peacebuilding, in: BABBITS, Eileen; LUTZ, Ellen (Orgs.), Human RIghts and Conflict Resolution in Context, 
Syracuse: Syracuse University Press, 2009, p. 253. 
64 Ibid., p. 254. 
65 Ibid., p. 255. 
66 O ’FLAHERTY, Michael et al, Future Protection of Human Rights in Post- Conflict Societies: the Role of the 
United Nations, Sierra Leone, 1993, p. 57. 
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conflito, que têm por consequência alicerçar uma eventual reconstrução e reabilitação baseadas 

em direitos no pós-conflito67. Ele também nota que o trabalho de ativistas de direitos humanos 

no monitoramento, análise e relatoria durante o conflito, assim como aquele feito com 

refugiados em preparação para seu retorno; são formas de atuação em direitos humanos durante 

o conflito capazes de afetar sua conclusão e resolução68  

 

Hannum descreve que não há evidências que a inclusão de provisões de direitos 

humanos nos tratados de paz dificulta a chegada a um acordo ou sua implementação; mas 

também avisa que sem mudanças institucionais, monitoramento e capacitação, as provisões por 

si só também têm pouco impacto na resolução no conflito69. Por esse mesmo motivo, O’Flaherty 

conclui: 

 
Reconhecendo as ligações entre os conflitos e os abusos de direitos, esforços de 
pacificação e peacebuilding pós-conflito devem prestar atenção no estabelecimento 
de sistemas de proteção aos direitos humanos [...] capazes de entrega de resultados de 
longo prazo. Devem, porém, ser capazes de lidar com o passado, tratando suas feridas 
para que não infeccionem o futuro70.  

 

A relação do passado com o futuro muitas vezes é problematizada, com a questão da 

responsabilização enquadrada como desafio ou mesmo empecilho aos acordos de paz. Tais 

narrativas de ‘paz-versus-justiça’ muitas vezes justificam anistias gerais ou a omissão de 

provisões de estabelecimento da verdade histórica. O estudo de Hannum, por exemplo, mostra 

um certo antagonismo, ou ao menos cooperação reticente, entre o Departamento de Assuntos 

Políticos e o Alto Commissariado da ONU para Direitos Humanos nesta questão, onde os que 

trabalham com direitos humanos são por vezes vistos como ‘antagônicos’ aos governos, 

relegados ao papel de bad cop na parceria com seus colegas mediadores políticos. Estereótipos 

profissionais de defensores de direitos humanos como ‘agressivos’ e ‘normativos’, afeitos à 

prática do ‘naming and shaming’ ao invés da persuasão ou construção de consenso71, alimentam 

essa dicotomia do trabalho, o que explica essa tensão também no cerne dos componentes civis 

																																																								
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 HANNUM, Hurst, Human Rights in Conflict Resolution: The Role of the Office of the High Commissioner 
for Human Rights in UN Peacemaking and Peacebuilding, Human Rights Quarterly, v. 28, n. 1, p. 1–85, 2006, 
p. 46–47. 
70 O ’FLAHERTY et al, Future Protection of Human Rights in Post- Conflict Societies: the Role of the United 
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das operações de paz da ONU, onde os political affairs officers e human rights officers atuam 

paralelamente sob o/a Representante Especial do Secretário-Geral. 

 

O’Flaherty, porém, argumenta que a omissão de questões de justiça de transição deixa 

os algozes em posições de poder, perpetua um clima de impunidade, minando o império do 

direito e exacerbando a sensação de injustiça e discriminação72, que podem retroalimentar o 

conflito. O estudo de Hannum aponta algumas contribuições que a inclusão de provisões de 

direitos humanos em acordos de paz trazem para os conflitos: um senso de justiça simbólica 

para a população que pode facilitar discussão pública do passado; a reintegração ou inclusão de 

minorias na nova estrutura política, que contribui para um acordo mais estável ou exitoso; e o 

aumento da participação feminina no processo de paz, que cria uma atmosfera mais disposta à 

reconciliação do que aquela restrita à ex-combatentes (majoritariamente homens)73. 

 

A conclusão é que o peacebuilding necessariamente perpassa pela arquitetura do 

império do direito e da implementação de direitos humanos. Babbit e Lutz demonstram que 

pendengas relacionadas a violações de direitos humanos podem ser um fator central motivação 

de um grupo identitário se engajar em um conflito74, havendo um claro incentivo para se lidar 

com tais questões antes que o conflito violento ecloda; ou reapareça75. Se ênfase no 

peacebuilding foi responsável pela inclusão progressiva de funções de direitos humanos na 

práxis do peacekeeping, ainda não se explica que forma a doutrina encontra para incorporar 

questões de direitos humanos na esfera de atuação do Conselho de Segurança, e do 

peacekeeping visto em sua forma mais restrita. É nesse ponto que se faz necessário falar de 

segurança humana; seja enquanto paradigma da disciplina de Estudos de Segurança, seja 

enquanto inspiração de políticas públicas no âmbito da ONU. 

 

4.1 Segurança Humana 
 

																																																								
72 O ’FLAHERTY et al, Future Protection of Human Rights in Post- Conflict Societies: the Role of the United 
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Seria fora do escopo deste artigo discutir o processo de formação do conceito de 

segurança humana dentro da disciplina dos Estudos de Segurança. Para nossos propósitos, basta 

descrever a mudança gradual do foco, ou ‘unidade referente’ da segurança, do Estado em 

direção ao indivíduo, causando uma mudança sobre quem recebe segurança, e quem a ameaça. 

De um Estado que é sujeito de segurança, obtida por via bélica contra ameaças armadas internas 

e externas; o conceito de segurança, quando aplicado ao indivíduo, enxerga novas ameaças e 

formas de assegurar-se delas. A relação do indivíduo com o Estado é exposta em sua 

complexidade: se na segurança tradicional o indivíduo é assegurado indiretamente pela 

segurança do Estado, e muita vezes é tratado como ameaça à essa “segurança nacional”, na 

segurança humana o Estado pode representar uma ameaça maior ao indivíduo, apesar de ser 

também o principal ator e método se segurança para os sua população. Imboden resume bem 

as mudanças quando escreve que o termo emergiu “como um esforço de catalogar, e depois 

categorizar, as diversas inseguranças que indivíduos enfrentam mundo afora, ressaltando a 

interconexão entre segurança, desenvolvimento e o meio-ambiente”76.  

 

O trabalho do realista Barry Buzan foi crucial nesse movimento77, mas é na conceituação 

de segurança enquanto emancipação conceituada por Ken Booth que encontramos a peça que 

complementa o arcabouço de interrelação contextual que se busca neste artigo. Ele argumenta:  

 
segurança quer dizer a ausência de ameaças. A emancipação é libertar pessoas (tanto 
indivíduos como grupos) daquelas restrições físicas humanas que os impedem de 
fazer o que normalmente gostariam de fazer. A guerra, e a ameaça de guerra são 
algumas destas restrições, junto com a pobreza, problemas na educação, opressão 
política, e assim por diante. A segurança e a emancipação são os lados opostos da 
mesma moeda. A emancipação, e não o poder ou a ordem, produz a verdadeira 
segurança. A emancipação, portanto, é segurança.78  

 

A emancipação, na descrição de Booth, é portanto o mais amplo estado de ausência de 

ameaças, além da principal pré-condição para a eliminação das mesmas. Não é o suficiente 

proteger o indivíduo, mas o real exercício de seus direitos e o potencial para a emancipação são 

a chave para sua segurança. Booth explica o valor da compreensão da segurança através da 

idéia da emancipação, demonstrando que  
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77 BUZAN, Barry, People, States and Fear: An agenda for International Security in the Post-Cold War 
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78 BOOTH, Ken, Security and emancipation, Review of International Studies, v. 17, n. 4, 1991, p. 319. 
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a emancipação deve ter precedência sobre os temas realistas de poder e ordem no 
pensamento de segurança. O problema em se dar uma posição privilegiada para o 
poder e a ordem é que eles são sempre obtidos às custas de alguém, o que significa 
que são possivelmente instáveis. O poder absoluto e, portanto, a segurança de um 
Estado implicaria a impotência absoluta de todos os outros. Da mesma forma, a ordem 
absoluta implica a falta de mudança, e onde não se aceita mudanças, se semeia o 
conflito. A segurança só pode ser atingida por povos e grupos que não privam outros 
dela79  

 

No âmbito da ONU, discussão tomou forma a partir do lançamento do Fundo Mútuo 

para a Segurança Humana em 1999, seguindo o relatório da Comissão de Segurança Humana. 

Em Um Comitê Consultivo em Segurança foi estabelecido em 2003; uma unidade do 

Secretariado em 2004; e o termo incluindo no documento final da Cúpula de 200580. Imboden 

nota que muito desse processo era governado pela agenda de desenvolvimento, com base no 

binômio “livres do medo e livres de passar necessidade”; o que critica por não prestar a devida 

atenção na principal causa de insegurança, vinda dos conflitos, sendo também de difícil 

coordenação entre as diversas agências e estruturas responsáveis das Nações Unidas81.  

 

Porém, argumenta-se aqui a cronologia de Imboden segue as menções principais de 

segurança humana; advindas de um movimento específico. No caso das operações de paz, é 

concebível que o modelo de segurança adotado pelo Conselho de Segurança na concepção dos 

mandatos; e em sua implementação pelo Secretario Geral, tenha incorporado o conceito com o 

passar dos anos? Como melhor explicar o movimento em direção à complexidade, às funções 

civis, e ao peacebuilding? Um estudo maior no subtexto dos principais documentos de reforma 

doutrinária das operações de paz, como o Agenda for Peace, o Brahami Report, o In Larger 

Freedom e o New Horizons Initiative, em muito podem elucidar a influência da segurança 

humana no conceito de peacekeeping e peacebuilding aplicado na ONU. Apesar de não 

consumarmos esse curso de estudos neste artigo, a questão apresenta uma interessante linha de 

pesquisa para os interessados nessa relação. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

A linha de pensamento segue da seguinte forma: o conceito de segurança humanita 

apresenta uma ponte adequada para explicar a aproximação do peacekeeping com o 
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peacebuilding, o aumento das funções de direitos humanos na doutrina e mandatos das 

operações de paz da ONU, exatamente com base nos conceitos da disciplina de Resolução de 

conflitos. A segurança humana hoje é comumente identificada como elemento e meta principal 

do peacebuilding, como por exemplo na política pública canadense: 

 
Peacebuilding é o esforço para se promover a segurança humana em sociedades 
marcadas pelo conflito. A meta principal do peacebuilding é aumentar a capacidade 
das sociedades de lidar com conflito sem violência, como meio de obter-se segurança 
humana sustentável82  

 

Imboden conclui com a importância na ênfase nas estruturas, instituições, processos, 

culturas e crenças que perpetuam a violência na avaliação e planejamento de missões; 

almejando para as causas-raiz dos conflitos; argumento que o peacekeeping tem especial 

condição de lidar com aquelas que precisam de intervenção mais urgentes – exatamente aquelas 

relacionadas à segurança humana83. Seu modelo, apesar de não necessariamente conclusivo, é 

muito útil para explicar a estrutura intelectual do pensamento de peacekeeping nos círculos de 

política pública da ONU. 

 

Concluindo, este estudo apresentou um esboço da interrelação entre peacekeeping, 

peacebuilding, direitos humanos e segurança humana na tentativa de explicar o impacto do 

peacekeeping da ONU nos conflitos, da perspectiva disciplinar dos Estudos para a Paz e da 

Resolução de Conflitos. Foi visto que a prática de peacekeeping interage com estes conceitos, 

dissonando e convergindo com modelos teóricos com base nos imperativos das constantes do 

Direito, da História, da Política Internacional e da doutrina de Segurança. Mostramos a ênfase 

marcante da necessidade de se abordar as causas-raiz do conflito, e o impacto da questão dos 

direitos humanos tanto no peacebuilding quanto nos mandatos que visem ‘reestabelecer a 

segurança’, onde a mudança conceitual exige a resposta “de quem, contra o quê, como”? O 

modelo que aqui se apresenta pode ser utilizado para testar estudos de caso, e até mesmo 

enquanto modelo preditivo para o desenvolvimento futuro da doutrina de peacekeeping; 

expandido um campo que continua sub-teorizado. Para os fins que almejamos, porém, basta 

concluir que a humanização concorrente das disciplinas analisadas apresenta um empolgante 

prospecto teórico; um alento conceitual em um mundo cada vez mais desafiador. 
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