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Mais acentuadamente a partir de 1991, com o fim da Guerra Fria, a Missões de Paz sob 

a égide das Organizações das Nações Unidas (ONU) registram alterações em seu conceito, 

sistemática, nas relações sociais e políticas que cercam os conflitos1. Ao longo dessas 

mudanças, um elemento perene é o militar empregado no terreno, com a boina azul. 

Os estudos sobre o nível micro dinâmico nas missões de paz são relativamente recentes, 

Eles versam sobre as  relações, impactos e respostas locais, refletindo sobre os interesses e a 

cultura daqueles que implementam mandatos de manutenção da paz, além de detectar possíveis 

desajustes. Compreender eesas dinâmicas pode levar a um aperfeiçoamento do processo de 

preparo, uma vez que, identificados os desafios, fricções, características e habilidades 

relevantes, o treinamento pré-operação torna-se alinhado com os desafios da missão, o que pode 

refletir na efetividade da mesma2. Por isso, o presente estudo adota um foco micro dinâmico, 

amparado em uma revisão sistemática da literatura para identificar as habilidades requeridas ao 

militar e as demandas de uma missão de paz, a fim de fundamentar uma reflexão acerca do 

preparo dos militares, a partir das diretrizes da ONU,  para emprego em  missões de paz de 

caráter individual. A importância dessa reflexão em nosso cenário nacional é evidenciada pelo 

destaque que as missões de paz receberam na Política Nacional de Defesa (PND) e Estratégia 

Nacional de Defesa (END)3 recém-publicadas. Ademais, as missões de paz tomaram caráter 

estratégico, do ponto de vista da projeção internacional do Brasil e do preparo dos militares das 

Forças Armadas.  

Métodos 

Seguiu-se o método descrito pela Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses4. Este método de revisão sistemática garante maior validade interna à seleção 
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de fontes que a revisão analítica. As bases de consulta selecionadas foram a Scopus e Web of 

Science. O string de busca utilizado foi ALL (“microlevel” AND (peacekeeping OR "peace 

enforcement" OR peacebuilding OR peacemaking) AND PUBYEAR > 1999. 

Foram incluídos (1) estudos etnográficos, relatos de caso, relatos de experiência e 

estudos observacionais; (2) estudos que tem entre seus resultados identificação de elementos, 

habilidades, demandas, características dos peacekeepers, estando estas relacionadas a 

desfechos específicos na missão; (3) estudos em língua inglesa, portuguesa, espanhola e 

francesa. Foram excluídos (1) os editoriais, artigos teóricos, livros e capítulos de livros 

dedicados apenas à discussão conceitual do nível micro-dinâmico; (2) artigos que discutiam em 

uma perspectiva política a questão local; (3) artigos que traziam dados sobre o nível micro 

dinâmico a respeito de violência, crescimento econômico, tecnologia, entre outros, mas não 

sobre o peacekeeper per se. 

A partir dos resultados da busca nas bases de dados, os pesquisadores selecionaram os 

estudos elegíveis, identificando-os pelo título e resumo, e eliminando aqueles que claramente 

não se relacionam com o tema central da revisão. Em seguida, textos completos dos artigos 

selecionados foram analisados. Para verificar a qualidade das publicações e assim, o possível 

viés dessas pesquisas, foi utilizada a ferramenta Critical Appraisal Skills. Por fim, seguiu-se 

com a análise comparativa entre as demandas identificadas na micro-dinâmica e os conteúdos 

e competências desenvolvidos no programa de estágio para missão de paz individual (EPMP). 

Considerações Finais 

Os três artigos relevantes à esta pesquisa evidenciaram três abordagens das demandas 

micro-dinâmicas relacionadas à efetividade da missão: peacekeeper - população local5, 

peacekeepers - peacekeepers6, peacekeeper - execução da missão7. A qualidade dos artigos foi 

avaliada como média (entre 5 - 5,5 pontos), indicando alguma possibilidade de viés. 

O CCOPAB oferece o EPMP seguindo as diretrizes ONU8. Ao verificarmos as 

demandas micro dinâmicas e como a ONU concebe os conteúdos e diretrizes do preparo, 

emerge como indicativo a apropriação mais sistemática do histórico da missão, da cultura local, 

de identificação das lideranças locais e das formas de atuação e cultura militar das tropas de 

outros países engajadas na missão. As demandas identificadas na literatura convergem para a 
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lacuna desse conhecimento e das habilidades de trabalhar com os locais – seja a população seja 

a força militar ou policial – e com militares de outros países como um elemento de dificuldade 

basilar. Há de se ter a capacidade de adaptar a reposta à situação especifica de segurança e à 

dinâmica e valores locais, para que haja apoio populacional,  maior chance de perpetuação do 

controle do conflito, a habilidade de equilibrar operacionalmente as atividades de imposição da 

paz  nas dinâmicas das necessidades locais e reconstrução da paz. Todavia, as diretrizes de 

treinamento da ONU não abordam enfaticamente estes pontos. Apesar dessa observação, 

ressaltamos que militares recentemente enviados individualmente para missões de paz 

relataram se sentir bem-preparados, utilizando de conhecimento de outros cursos do Exército 

Brasileiro e de suas características pessoais de empatia, simpatia e flexibilidade para contornar 

eventuais dificuldades9  

As conclusões dessa pesquisa apontam para a necessidade de incluir de forma mais 

sistemática uma abordagem transcultural no EPMP. Adquirir essa habilidade de sensibilidade 

étnica/ histórica poderá poupar o militar de muitas dificuldades em suprir as demandas 

apontadas na literatura identificada. 
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