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1.Introdução 

A promoção de uma perspectiva de gênero é cada vez mais percebida como 

indispensável para a paz sustentável. Esse ano, marca o 20º aniversário da resolução do 

Conselho de Segurança 1325 da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre mulheres, 

paz e segurança, caracterizado pelo objetivo de uma representação igualitária das 

mulheres em todas as áreas da paz e segurança. Os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) expressa essa rede de igualdade, expressamente identificada pelo 

objetivo n.5 e n.16 da Agenda 2030. O objetivo da pesquisa é demonstrar a importância 

da presença das mulheres na missões de paz para o alcance de uma sociedade pacífica e 

igualitária, os objetivos de desenvolvimento sustentável buscam esse alcance, através de 

metas que sustentam as atuais e futuras gerações, indispensável para o desenvolvimento 

sustentável.  A metodologia utilizada é a dedutiva com a abordagem qualitativa, como 

instrumentos metodológicos, a revisão bibliográfica e a análise de diversos documentos 

e textos especializados de sites oficiais de organizações internacionais. A maioria das 

missões passou a ser multidimensional e integrada, todas as nações devem atuar em uma 

parceria colaborativa, com medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente 

necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente.  

2. Mulheres, Paz e Segurança 

Desde a sua concepção em 1945, a ONU se comprometeu com a igualdade de 

gênero e, e na carta constitutiva, há normas contra a discriminação baseada no sexo. Até 

então, o direito das mulheres era considerado uma questão interna de cada país ou 

restringia-se à esfera privada dos cidadãos. O desenvolvimento do direito das mulheres 

nas áreas econômica, política e dos direitos humanos no âmbito internacional contribuiu 

para que a questão deixasse as esferas privada e nacional.  

A missões de paz passaram, após a Guerra Fria, a ter um caráter multidimensional 

e integrada, neste contexto a ONU passou a demandar cada vez mais a presença de 

mulheres2 na prevenção e resolução de conflitos e na consolidação da paz, e sublinhando 

a importância de que participem em pé de igualdade e se envolvam plenamente em todos 
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os esforços para a manutenção e a promoção da paz e da segurança, participação no 

processo decisório e à prevenção e resolução de conflitos3. A participação de mulheres 

como mediadoras, negociadoras nos processos de paz é ainda limitada, e de acordo com 

Gianinni4, inexistente referências às necessidades específicas de mulheres em acordos de 

paz, bem como a inclusão de uma perspectiva de gênero antes, durante e depois deste 

processo. Conforme relatório, em 31 processos de paz importantes, realizados entre 1992 

e 2011, as mulheres representaram somente 4% dos signatários, 2,4% dos principais 

mediadores, 3,7% das testemunhas e 9% dos negociadores. Em 2012, todos os processos 

de paz liderados ou co-liderados pelas Nações Unidas (12) contaram com mulheres como 

integrantes das equipes de negociação. Os dados da participação feminina nas forças de 

paz são alarmantes: apenas 6% do contingente militar, de polícia, de agentes de justiça e 

de pessoal no terreno são mulheres5. Segundo o secretário-geral da ONU, António 

Guterres, as mulheres têm melhor acesso às comunidades onde as Nações Unidas servem, 

permitindo melhorar a proteção de civis, promover os direitos humanos e reforçar o 

desempenho da organização em geral6. 

Em resposta ao apelo da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás, os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável busca o fortalecimento da igualdade de 

direitos da mulher. Esta Agenda7 é um plano de ação que busca fortalecer a paz universal 

indispensável para o desenvolvimento sustentável, com as nações atuando em uma 

parceria colaborativa, necessária para direcionar o mundo para um caminho sustentável e 

resiliente. O objetivo 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas) tem foco em quatro prioridades estratégicas, a liderança, participam em e se 

beneficiar igualmente de sistemas de governança; segurança de renda, trabalho decente e 

autonomia econômica; vida livre de todas as formas de violência; maior influência na 

construção paz e resiliência sustentáveis e benefícios igualmente da prevenção de 

desastres naturais e conflitos e ação humanitária8. O Objetivo 16 (promover sociedades 
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pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 

para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis) 

tem como prioridade metas que envolvem diretamente os conflitos e as mulheres, como 

acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura; garantir a 

igualdade de acesso à justiça para todos; fortalecer a cooperação internacional, para a 

construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em 

desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime.  

 A implementação bem-sucedida de uma perspectiva de gênero tem relação direta 

com a capacidade e vontade dos Estados de adequar suas forças armadas, treinamento e 

diretrizes no reconhecimento no âmbito da agenda sobre mulheres, paz e segurança. 

3.Considerações Finais  

Estes avanços terão reflexos nas ações internacionais e contribuirão, de maneira 

direta ou indireta, para as ações de manutenção e consolidação da paz, há ainda lacunas 

no que tange à representação quantitativa e qualitativa feminina, que não podem ser 

ignoradas. Para se atingir uma paz duradoura é imprescindível a participação das 

mulheres na tomada de decisões. A construção de sociedades mais inclusivas e 

sustentáveis, de acordo com a Agenda 2030, implica na inclusão igualitária de gênero, 

como promove o ODS n.5 e n.16. A mulher é indispensável para o desenvolvimento 

sustentável, a sua presença nas missões fortalece a promoção dos direitos humanos e 

concretiza os esforços para a sua plena participação em todos os níveis dos processos de 

paz.  
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