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A progressão tecnológica é constante e capaz de transformar a realidade, em 

que áreas como comunicação, comércio, saúde, política, guerra e paz são  

penetradas.  Nesse sentido, pode-se pensar na inserção desses  novos aparatos no 

plano das Nações Unidas, especificamente em sua dimensão de Operações de Paz. 

Nesse caso, será objeto de análise a utilização de veículos aéreos não tripulados 

(VANTs) pelas operações de paz da ONU na República Democrática do Congo, a 

MONUSCO.   

O estudo examina as capacidades auspiciosas para as missões, uma vez que 

possibilitam melhor acesso, coleta, análise de informações e consciência situacional 

para níveis estratégicos, operacionais e táticos em sua composição 

multidimensional. Para tanto, é apresentada o arcabouço normativo originário das 

operações de paz e sua progressão histórica para a compreensão da sua formatação 

qualitativa complexa atual acrescida de tecnologia, e assim, apontar possibilidades 

e desafios.  

A pesquisa visa proporcionar maior familiaridade com as condições atuais 

das operações de paz da ONU frente ao fenômeno de introdução de veículos aéreos 

não tripulados como nova ferramentas tecnológica. A explanação envolve o 

levantamento bibliográfico e documental como técnica qualitativa para examinar a 

questão, incluindo o estudo de caso da República Democrática do Congo, em 

específico com a MONUSCO. A relevância da investigação se dá pela notoriedade 

da ONU como instituição responsável pela manutenção da paz e segurança 

internacional por meio de operações de paz, as quais são somados constantes 

avanços tecnológicos capazes de trazer debates sobre oportunidades e desafios.  

A incorporação de drones exprime-se com otimismo1. Nota-se que a 

ferramenta é capaz de vigilância, monitoramento e reconhecimento, que levam a 
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um melhor entendimento de desafios. Entretanto, é necessário expor a sua 

exiguidade enquanto fim, solução para questões políticas e sociais, podendo inferir 

em tecnificação de problemas. Porém de fato, existem benefícios significativos pela 

criação de oportunidades.  

A nova tecnologia é fundamental na capacidade de construção e execução de 

tarefas, haja em vista a pluralidade de atuação dos drones em diferentes contextos 

e propósitos.  O estudo de caso da MONUSCO foi capaz de apresentar esse sentido 

positivo, focando na dimensão de uso da força em contexto de robustização de 

atividades. Diante disso, pode-se pensar no escalonamento do emprego em outras 

missões. A MINUSCA na República Centro Africana e MINUSMA no Mali, de 

igual modo, passaram a usufruir desse tipo de dispositivo para identificar 

movimento de grupos armados, monitoramento de campo de deslocados internos e 

reconhecimento de áreas2.  

A partir disso, foi argumentado que apesar auspiciosidade do aumento de 

consciência situacional, a introdução de VANTs traz impasses a serem superados 

pela ONU em suas missões, que por sua vez, deve adotar posturas e doutrinas 

adaptadas. No que tange a MONUSCO, o mandato que prevê a Brigada de 

Intervenção em uma postura agressiva juntamente com a aplicação de drones, leva 

a desafios ainda mais complexos. A composição impõe obrigações e encargos mais 

árduos à ONU. As informações demandam respostas, isto é, ocorre imposição de 

agência reativa ao cenário encontrado, até mesmo pela  impossibilidade e privação 

de negação de conhecimento. Em sequência, o envolvimento no conflito em 

combate armado passa pelo processo decisório sobre como, onde e quando haverá 

aplicação de força, a qual deve ser constantemente documentada.  

Nesse sentido, a elaboração de planos e sua execução devem estar pautados 

nas responsabilidade morais e legais. Dentro do aspecto estritamente militar, os 

drones aumentem as obrigações de precaução das forças de manutenção da paz, a 

qual deve ser utilizada de maneira  direcionada e proporcional, tomando todas as 

medidas para evitar baixas de civis, os quais são sujeitos a serem protegidos nas 

operações. A fim, então, de evitar riscos à reputação e controvérsias.  
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A introdução de veículos aéreos não tripulados transforma a realidade nas 

Organização das Nações Unidas em suas operações de paz. A partir disso, deverá 

ser amadurecido o debate  acerca da utilização da tecnologia para que haja 

concretização documental em termos de diretrizes, especialmente no caso da 

instância de uso da força.  

Portanto,“transparência, supervisão e prestação de contas”3 no uso de VANTs 

aplicados à operações de paz faz-se essencial, e assim, compactua com as 

obrigações previstas no Direito Internacional, especialmente ao lançar atualizações 

sobre diretrizes, procedimentos e métricas comparativas de sucesso que rompem 

com os dilemas oriundos da  introdução dos VANTs às PKOs da ONU. 
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