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O primeiro pelotão composto somente por mulheres a ser desdobrado em uma 

missão de paz das Nações Unidas foi em 2007 na extinta Missão das Nações Unidas na 

Libéria (UNIMIL, sigla em inglês), com um efetivo de policiais oriundas da Índia. 

Constituindo uma Unidade de Polícia Formada (FPU, sigla em inglês), essas militares 

foram pioneiras na participação de tropa formada por mulheres em missões de paz, cujo 

país teve a oportunidade de contribuir durante dez anos com a inclusão da perspectiva 

de gênero nas operações de manutenção da paz. As lições aprendidas com essa 

experiência demonstraram que a aceitação da população local foi bastante positiva. A 

interação entre a população local e as policiais indianas foi facilitada pela empatia 

criada, favorecendo laços de confiabilidade não só das militares com a população, bem 

como da população com os propósitos da missão da ONU. O grau de aceitação das 

tropas das Nações Unidas tornou-se mais palatável para a comunidade do país anfitrião. 

Valendo-se de outras oportunidades de desdobramento de tropas femininas em 

outros contextos de áreas em conflito, o Departamento de Operações de Paz das Nações 

Unidas (DPO) se debruçou nos estudos da viabilidade desse recurso humano, 

entendendo a relevância do emprego de tropas femininas em missões de paz a fim de 

que possam contribuir com o cumprimento do mandato. Cabe lembrar que a maioria das 

missões de paz da ONU tem em seu mandato a tarefa de proteção de civis e, com isso, 

se faz necessário buscar mecanismos que favoreçam a sua execução. Nesse sentido, o 

Female Engagement Team vem possibilitando a manutenção de um ambiente estável e 

seguro na medida em que a sua participação e atuação sempre presente e contínua junto 

às comunidades inibam ações de grupos armados, principalmente em casos de violência 

sexual contra mulheres e crianças, muito comuns em áreas em conflito. 

A Agenda Mulheres, Paz e Segurança (Resolução do Conselho de Segurança 

1325/2000) e a Resolução sobre as Operações de Manutenção da Paz e a Perspectiva de 

Gênero (Resolução do Conselho de Segurança 2538/2020) balizam e reforçam o 

aumento da participação de mulheres em missões de paz, incentivando os Estados-

Membros a incluir e aumentar o número de mulheres desdobradas no terreno, sendo esta 

a principal bandeira do Secretário Geral, António Guterres.  



 Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é analisar os documentos de referência 

da ONU – Diretrizes e Orientações – no que tange à contribuição das equipes femininas 

como recurso factível para manutenção da paz em operações das Nações das Unidas, 

observando a atuação desse efetivo em algumas missões atuais, a saber: na Missão das 

Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) e na Missão 

Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República 

Centro-Africana (MINUSCA).  
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