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 Ao analisarmos os reflexos no campo de batalha advindos a partir da 2ª Guerra 

Mundial, observamos que o uso de minas terrestres foi um dos recursos bélicos de 

maior emprego durante os conflitos armados que se seguiram. Devido ao seu baixo 

custo de produção, as minas antipessoais ganharam projeção de uso por grupos 

insurgentes que buscavam obter a neutralização ou, até mesmo, a progressão no terreno 

de seus oponentes. Contudo, a expansão das minas antipessoais plantadas e espalhadas 

pelo terreno atingiu e ainda atingi, não só os grupos em confronto, mas principalmente, 

as comunidades que gravitam no entorno das áreas de conflito, impactando na 

segurança física da população civil, na contaminação do solo, na desaceleração 

socioeconômica do local e na reconstrução da paz. No que tange à segurança da 

população civil, as observações de especialistas no assunto têm apontado que, em 

grande parte, as mulheres, crianças e idosos são os que estão mais expostos ao contato 

com as minas antipessoais.  

 Sensível a essa problemática, a comunidade internacional ocupou-se em 

encontrar mecanismos que pudessem cessar ou, pelo menos, minimizar o sofrimento e 

as mortes causadas pelas minas antipessoais, dando início a vários protocolos que 

pudessem contribuir de maneira eficiente e coordenada para combater o desafio de 

remover as minas espalhadas em áreas de conflito e garantir a sua total destruição. 

Neste contexto, ganha destaque o Tratado de Ottawa (BRASIL, 1999) que regula o 

acordo internacional em que os países se comprometem a realizar esforços para prover 

não só ações de limpeza do terreno, mas também a prestação de assistência às vítimas, 

ofertando-lhes reabilitação e ressocialização em suas comunidades. Além disso, os 

países signatários do acordo se comprometem em proibir totalmente o uso de minas 

antipessoais em locais em conflito ou em áreas em que houve a assinatura do acordo de 

paz. 

 Atenta a tais iniciativas, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

institucionalizou o Serviço de Ação Contra Minas das Nações Unidas (UNMAS, sigla 

em inglês), em 1998, com a tarefa principal de colaborar e coordenar todas as atividades 

de ação contra minas da Organização, atuando em conjunto com as agências, fundos e 

programas (UNITED NATIONS, 1998). O arcabouço das atividades do UNMAS 



abrange a educação para o risco de minas, a desminagem humanitária, a assistência às 

vítimas, a destruição do estoque e a defesa contra o uso de minas antipessoais. O foco 

das ações do UNMAS é reduzir o impacto social, econômico e ambiental das minas e 

restos explosivos de guerra (ERW, sigla em inglês), sendo que estas incluem munições 

não detonadas (UXO, sigla em inglês) e explosivos abandonados (AXO, sigla em 

inglês). 

 Com a implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança (UNITED 

NATIONS, 2000), em que se ressalta “a necessidade de que todas as partes 

garantam que os programas de desminagem e de alerta às minas levem em 

consideração as necessidades especiais de mulheres e meninas”1, a ONU faz menção às 

atividades relativas ao UNMAS, demandando o seu engajamento institucional a fim de 

colocar em pauta a atenção a essa parcela da comunidade mais vulnerável. Paralelo a 

essa Resolução, em 2004, o Departamento de Operações de Paz (DPO), lança o Pacote 

de Recursos de Gênero para Operações de Manutenção da Paz, cujo Capítulo 17 está 

direcionado a atividade de Ação Contra Minas. Nesse documento são apresentadas as 

possibilidade de inclusão e da participação das mulheres nas fases da desminagem. 

Nesse mesmo ensejo, o UNMAS lança, então, em 2005, as Diretrizes de Gênero 

das Nações para Programas de Ação Contra Minas, em que apresenta suas orientações 

sobre a perspectiva de gênero, a luz da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, em que 

promove a inclusão e a participação da mulher nas atividades de desminagem. Fruto de 

contribuições advindas de profissionais no terreno, as diretrizes foram revisadas em 

2010 e reeditadas em 2019.  

   O objetivo deste artigo é analisar como a perspectiva de gênero vem sendo 

desenvolvida nos programas e ações das atividades do UNMAS a partir da análise dos 

principais documentos-base desta pesquisa (Resoluções, Orientações e Tratados), 

buscando entender como esse braço do Sistema ONU está avaliando os impactos das 

minas terrestres nas áreas em conflito levando em consideração não só a inclusão e a 

participação de mulheres em todas as fases da desminagem, bem como o acolhimento e 

o atendimento específico de acordo com os grupos mais vitimados, em particular, 

mulheres, crianças e idosos. Vale destacar que, em nossas pesquisas preliminares, foi 

possível observar que as lições aprendidas pelos agentes que atuam no terreno indicam 

uma contribuição favorável das mulheres nas diversas atividades de desminagem. 

 

 
1 Texto original: “the need for all parties to ensure that mine clearance and mine awareness programmes 

take into account the special needs of women and girls.” 
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