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Uma década após as Nações Unidas adotarem o princípio da Responsabilidade de Proteger 
pessoas contra crimes de atrocidade (R2P), os resultados das iniciativas mundiais de 
proteção de indivíduos continuam trágicos. Entretanto, aqueles que identificam como 
causa desta falta de progresso um impasse global entre intervencionistas “ocidentais” 
e fortalezas de soberania “não-ocidentais”, também identificam erroneamente o cerne 
do conflito político e não são capazes de se envolver de forma séria com os desafios 
práticos da proteção contra crimes de atrocidade.

Como uma equipe de acadêmicos e think-tankers localizados em Pequim, Berlim, 
Budapeste, Délhi, Frankfurt, Oxford, Rio de Janeiro e São Paulo, analisamos debates 
globais sobre proteção contra atrocidades, com foco em R2P, na última década. Nas 
mais de 250 entrevistas feitas em 20 países com políticos, diplomatas, acadêmicos e 
atores da sociedade civil, perguntamos como e por que Brasil, China, Europa, Índia, 
Rússia, África do Sul e os Estados Unidos se envolveram com tais ideias em referência 
às suas respectivas histórias, culturas e políticas internas.

Descobrimos que além dos ocasionais exercícios retóricos, houve uma mudança 
no centro do debate global sobre proteção contra atrocidades. A maioria dos atores 
relevantes em todo o mundo aceita a ideia de que a proteção de populações contra 
crimes de atrocidade é tanto de responsabilidade nacional quanto internacional. Há 
uma disposição muito maior e mais difundida de dar apoio ao que parece ser necessário 
para proteger populações contra estes crimes de atrocidade e, até mesmo, contribuir de 
forma ativa quando há interseção com outros interesses estratégicos. Tal predisposição 
vai além de pequenos agrupamentos de Estados, sejam eles do “Ocidente”, dos 

“intervencionistas liberais” ou dos países Amigos da Responsabilidade de Proteger. Ao 
analisar a questão política da proteção, descobrimos que nenhuma divisão arbitrária 
entre “Norte” e “Sul”, “Ocidente” e “não-Ocidente”, “emergentes” e “desenvolvidos”, 

“democráticos” e “autoritários” é útil.
Certamente, ainda persistem conflitos sobre o que deva ser a proteção em si. Eles 

estão associados a dois desafios inter-relacionados sobre a proteção na prática: como 
proteger de forma responsável (ex.: evitar o abuso do discurso humanitário pelas grandes 
potências) e como proteger de forma efetiva. Em decorrência do uso da força na Líbia 
em 2011, intervenções militares só serão consideradas legítimas se forem organizadas 
de forma a evitar mais abusos por parte das grandes potências. É tão difícil garantir 
efetividade quanto responsabilidade. A história recente registra frequentemente mais 
fracassos que sucessos limitados. Uma proteção mais efetiva requer não somente o 
desenvolvimento de instrumentos políticos, mas também a avaliação de riscos e a 
tentativa de identificar o menor dos males em cada situação particular. 

Uma proteção responsável e efetiva exige o engajamento sério com as muitas 
dificuldades e dilemas que se põem e que vão além de estereótipos simplistas e ilusórios 
que dominaram por tanto tempo as discussões sobre R2P. Além disso, ao invés de evitar 
o debate sobre o componente militar do R2P, os envolvidos devem estabelecer um 
diálogo mais construtivo e autocrítico sobre a paz global e a governança da segurança a 
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fim de possibilitar a proteção mais efetiva e responsável no futuro. Esse debate deve ser 
sobre a efetividade do uso da força na proteção de pessoas contra crimes de atrocidade, 
as suas chances de fazer mais bem do que mal e os seus sucessos e fracassos do passado.

A fim de contribuir com o progresso desses debates, traçamos sugestões de 
políticas em cinco áreas-chave: 

Reduzir a vulnerabilidade das fontes de informação a acusações de 
parcialidade. Um desafio crucial para a proteção contra crimes de atrocidade tem sido 
as acusações de parcialidade sobre o tipo e interpretação das informações sobre as 
atrocidades que são veiculadas pelos governos, pela mídia ou por grupos da sociedade 
civil. Fica a cargo das grandes empresas de mídia e filantropos, em especial nas potências 
emergentes, investir em fontes de informação e análises independentes e críveis sobre 
conflitos e direitos humanos. Ao mesmo tempo, os Estados membros, a sociedade civil 
e as organizações regionais devem melhorar a capacidade da ONU de descobrir fatos e 
coletar informações de maneira independente. 

Utilizar ferramentas diplomáticas e civis antecipadamente, de forma justa 
e estratégica. Apesar do consenso internacional que atrocidades devem ser evitadas 
pelo uso sustentável e antecipado de uma variedade de ferramentas civis, a comunidade 
internacional foi, inúmeras vezes, incapaz de usar tais ferramentas de forma antecipada 
e decisiva. Para que haja progresso na proteção efetiva, os Estados membros da ONU, 
em especial as potências emergentes, precisam combinar seus compromissos retóricos 
com a vontade política e os investimentos necessários em mais capacidades e ideias. Em 
seus esforços para a prevenção de atrocidades, os tomadores de decisão devem impor 
a todos os atores de um conflito os mesmos padrões de comportamento. Os governos 
devem dar prioridade à detenção e ao julgamento dos perpetradores de crimes de 
atrocidade em suas jurisdições e, assim como a sociedade civil que defende o conceito 
do R2P, serem cautelosos ao pedir que o Conselho de Segurança da ONU enfrente uma 
crise emergente.

Habilitar Missões de Paz da ONU para oferecerem proteção crível. Atender 
a pelo menos um nível moderado de expectativas na proteção por peacekeepers de 
populações contra crimes de atrocidade requer investimentos adicionais em capacitação, 
doutrina e treinamento. Faz-se necessária, também, uma reflexão sobre como usar 
peacekeeping de uma forma mais efetiva em conjunto com instrumentos políticos. Para 
manter o frágil equilíbrio entre os países que contribuem com tropas (em sua maioria 
da África e Ásia), os que as financiam (em sua maioria da Europa e da América do Norte) 
e os membros permanentes do Conselho de Segurança que estabelecem os mandatos, o 
sistema exige uma melhora na qualidade das contribuições para as tropas das operações 
de paz (blue-helmet), inclusive por intermédio de uma divisão de trabalho mais justa e 
equilibrada.

Trabalhar para um processo decisório mais inclusivo sobre ações militares. 
Um Conselho que é capaz tanto de determinar e mobilizar para uma proteção efetiva 
quanto de limitar o temor sobre o abuso dos discursos humanitários precisará 
considerar as opiniões de todos os grandes atores políticos do mundo atual, dentre eles 
os países que contribuem com tropas e os grandes financiadores das operações de paz. 
Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança devem apoiar, portanto, a 
reforma dos métodos de trabalho do Conselho para que o processo decisório se torne 
mais inclusivo e participativo. Além disso, todos os Estados membros devem se engajar 
mais nas discussões sobre o sistema de monitoramento e reporting dos Estados que 
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implementam missões com mandatos da ONU, levando em consideração as questões 
levantadas durante a intervenção na Líbia e na proposta da Responsabilidade ao 
Proteger.

Desenvolver a reflexão e o aprendizado constantes em todas as ferramentas 
políticas. Ainda que haja um grande número de experiências fracassadas e poucos casos 
bem sucedidos, não existe uma base de conhecimento confiável sobre como proteger 
pessoas contra crimes de atrocidade. Considerando toda essa incerteza, um processo 
responsável de policy-making requer que os governos, as organizações internacionais, 
a sociedade civil e o mundo acadêmico criem políticas que sejam mais adaptáveis ao 
conhecimento em evolução e à avaliação dos riscos, com base em oportunidades 
internas para reflexão e aprendizado contínuos e colaborativos. 
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Uma década após a adoção pelas Nações Unidas do princípio da Responsabilidade de 
Proteger (R2P) pessoas contra crimes atrozes, os históricos das iniciativas mundiais de 
proteção de indivíduos continuam preocupantes. Em 1948, o mundo se comprometeu a 

“nunca mais” permitir genocídios, porém, por diversas vezes desde então, não cumpriu 
sua promessa perante tantas vítimas de genocídio e de atrocidades em massa – incluindo 
Bangladesh em 1971, Camboja em 1978, Ruanda em 1994 e também Srebrenica em 1995, 
uma catástrofe que completou vinte anos em 2015.

Enquanto isso, milhares de pessoas na República Centro-Africana, República 
Democrática do Congo (RDC), Iraque, Sudão do Sul, Síria e em vários outros locais 
sofrem com crimes contra a humanidade, crimes de guerra e limpezas étnicas: 
exatamente as violações previstas no compromisso da Responsabilidade de Proteger. 
Em março de 2011, a ameaça iminente de assassinatos em massa de civis na cidade 
Líbia de Bengazi impeliu uma intervenção militar que provavelmente salvou muitas 
vidas de um massacre. Contudo, a coalisão liderada pela OTAN optou por uma missão 
para mudar o regime político e seus aliados locais mergulharam o país em um caos 
violento que já transbordou suas fronteiras e causou muitas fatalidades. Isso aumentou 
as preocupações sobre o uso abusivo da doutrina do R2P pelas grandes potências 
assim como sobre o resultado violento das intervenções militares. Na Síria, milhares 
de civis morreram e milhões sofriam enquanto o Conselho de Segurança vivia um 
impasse político. Mesmo nos locais em que há consenso global para ação – no Sudão 
do Sul, na República Centro-Africana ou no norte do Iraque – governos e organizações 
internacionais com frequência têm ações lentas ou ineficazes. Isso é ainda mais trágico 
porque existe um potencial para ações que preveniriam crimes atrozes em massa. 
Usar atrocidades como arma de guerra ou instrumento político requer planejamento 
sistemático e organização, e estes processos podem ser identificados e interrompidos 
com ações cuidadosas e determinadas. A mobilização internacional tem um papel 
crucial no alcance de tal objetivo1.

Se acreditarmos nos analistas, o futuro da proteção contra atrocidades parece 
ainda pior do que o presente. Muitos demostram desesperança perante a ascensão 
de potências cujas elites se socializaram em oposição à ordem liderada pelo Ocidente 
que deu origem à Responsabilidade de Proteger. Previsões proeminentes descrevem 
potências emergentes se opondo ao R2P e com isso acredita-se que, nas palavras de 
Michael Ignatieff, “a resistência desses países a intervenções se torne cada vez mais 
influente.”2

Mesmo que a imagem desoladora do fracasso esteja correta, a avaliação 
subjacente do impasse global entre os intervencionistas “Ocidentais” e os “demais” fiéis 
da soberania, com um desequilíbrio pendendo para este último, é equivocada em dois 

Para além dos “Ocidentais” e  
os “Demais”: O Futuro do R2P
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aspectos críticos: identifica erroneamente o núcleo do conflito político e é incapaz de 
se engajar de forma séria com os desafios práticos da proteção contra crimes atrozes. 
Essas conclusões são embasadas por dois anos de pesquisas sobre as origens históricas, 
culturais e institucionais de como Brasil, China, Europa, Índia, Rússia, África do Sul e 
os Estados Unidos se engajaram no debate sobre a Responsabilidade de Proteger entre 
2005 e 2014 e como os conflitos sobre sua aplicabilidade em grandes crises moldaram as 
expectativas globais da proteção contra atrocidades. 

Deixar para trás os antigos debates sobre soberania e se concentrar naqueles que 
são relevantes na atualidade gera potencial para um debate mais construtivo, que trate 
das dificuldades e dilemas da proteção, além de buscar soluções efetivas e responsáveis.

Nossa pesquisa se concentrou nos crimes que se encaixam na definição da 
Responsabilidade de Proteger segundo a Cúpula Mundial de 2005: genocídios, crimes 
contra a humanidade, crimes de guerra e limpezas éticas (coletivamente aqui referidos 
como crimes atrozes). Devido à grande escala de sofrimento humano em todo o mundo, 
os tomadores de decisão precisam priorizar seus recursos e atenção, tanto entre as 
diversas crises quanto dentro de cada uma delas. Não há dúvidas de que isso é difícil. 
Mas por essa mesma razão é necessário fazê-lo, pois nem todas as violações de direitos 
humanos devem dar origem aos perigosos debates sobre meios de proteção coercitivos 
e militares que são intrínsecos ao R2P.

Acreditamos ser crucial manter um profundo senso de humildade em relação à 
capacidade internacional de oferecer proteção contra estes crimes. Atores locais têm 
muito mais poder sobre esta dinâmica. Mesmo quando as medidas são cuidadosamente 
calculadas para cada contexto, as influências externas nunca serão capazes de provocar 
mais do que uma mudança no equilíbrio – e para que isso aconteça é necessário mais do 
que os esforços de governos e organizações internacionais, mas também da sociedade 
civil, do setor privado e, particularmente, da mídia. Os resultados da nossa pesquisa 
e as nossas sugestões sobre ações internacionais que previnam atrocidades devem ser 
compreendidas levando estas preocupações em consideração.

Resumo
Nas páginas a seguir, delimitamos em duas partes os nossos resultados de pesquisa e as 
suas implicações sobre as políticas. Na primeira parte, apresentamos detalhadamente 
os nossos resultados. Argumentamos que as discussões mais importantes sobre a 
proteção contra crimes atrozes acontecem principalmente com relação a duas questões: 
o uso abusivo dos argumentos humanitários (proteção responsável) e o funcionamento 
da ação internacional de proteção (proteção efetiva). Nós argumentamos que quando 
a segunda questão é discutida, a comunidade internacional e os que advogam pela R2P 
não devem se intimidar frente ao aspecto mais controverso destas duas perguntas: 
Quando e como a força é capaz de proteger, se ela for capaz? Na segunda parte, 
oferecemos opções políticas para ilustrar formas práticas de proteger de maneira mais 
efetiva e responsável.
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PROJETO DE PESQUISA

A Evolução da Norma Global e a Responsabilidade de Proteger

Como uma equipe de pesquisadores acadêmicos e think-tankers localizados em Pequim, Berlim, 
Budapeste, Délhi, Frankfurt, Oxford, Rio de Janeiro e São Paulo, analisamos a evolução global da 
proteção contra atrocidades com foco em R2P durante a última década. Perguntamo-nos como 
e por que Brasil, China, Europa, Índia, Rússia, África do Sul e os Estados Unidos se envolveram 
com tais ideias em referência a suas histórias, culturas e políticas domésticas. Publicamos as 
descobertas em uma edição especial com acesso gratuito da publicação “Conflict, Security and 
Development (“Major Powers and the Contested Evolution of a Responsibility to Protect”).

Depois, examinamos como debates específicos moldaram as expectativas futuras 
globais sobre a proteção contra atrocidades. A maior parte destes debates tem foco em reações 
internacionais a crimes atrozes praticados em determinados locais – Darfur, Quênia, Mianmar, 
Geórgia, Sri Lanka, Líbia e Costa do Marfim, enquanto outros tratam da ideia do R2P e sua 
implementação de formas mais abstratas. Estas descobertas serão publicadas posteriormente 
em 2015; e também estarão disponíveis para download gratuito em www.globalnorms.net.

De forma geral, conduzimos mais de 250 entrevistas com políticos, diplomatas, 
acadêmicos e atores da sociedade civil em 20 países, e até o momento publicamos 25 artigos ou 
estudos. 

Neste trabalho, agradecemos o generoso apoio da Fundação Volkswagen como parte de 
seu programa “Desafios Europeus e Globais” em cooperação com Riksbankens Jubileumsfond 
e Compagnia di San Paolo.

Patrocinadores

Parceiros
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“Assim como aprendemos que o mundo não pode se abster enquanto violações 
brutais e sistemáticas dos direitos humanos acontecem, também aprendemos 
que, se o objetivo for conseguir o apoio sustentado da população mundial, a 
intervenção tem que estar baseada em princípios legítimos e universais”.

Kofi Annan, Dois Conceitos de Soberania (1999)3

Justa ou injustamente, as elites políticas na maior parte dos países acreditam que a 
Responsabilidade de Proteger está intrinsicamente ligada à pouca consideração dada 
pelos mais poderosos aos princípios do direito internacional e a um “complexo branco” 
de “salvador da pátria”. Por outro lado, a oposição à Responsabilidade de Proteger é vista 
comumente como uma insistência cínica da soberania em face ao sofrimento humano, 
ou como uma equivocada solidariedade do Sul Global com regimes repressivos. 4

Tais caricaturas são legados da batalha retórica dos anos 1990. Associar o desafio 
da proteção contra atrocidades à solução da intervenção – como feito por Kofi Annan 
em seu famoso discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU de 1999 – é macular 
o primeiro com a carga política e histórica do segundo. Ao tratar diretamente essa 
carga, Annan endossou uma tentativa de redefinir o conceito de soberania de forma 
a tirar ênfase da proteção coletiva do Estado perante a dominação externa e a favor 
da proteção do indivíduo contra danos e ameaças. Mas tal ideia de “soberania como 
responsabilidade” teve efeito contrário ao esperado, não somente porque permitiu 
que intervencionistas ansiosos determinassem de forma seletiva atores que exerciam 
soberania “responsável” ou “irresponsável”, mas também que definissem a intervenção 
como sendo a escolha responsável. Entretanto, o argumento moralista intervencionista 
se tornou hipócrita quando usado por governos cujos históricos de comportamento 
internacional responsável não eram tão brilhantes assim. Como resultado, esta linha 
de debate arruinou muitas discussões sobre a proteção contra crimes atrozes nos anos 
após a crise do Kosovo e a invasão do Iraque liderada pelos EUA.5

Em nossas pesquisas descobrimos que este debate pernicioso perdeu 
gradualmente a maior parte de sua relevância política na última década em meio às 
controvérsias sobre a inclusão da Responsabilidade de Proteger no documento final 
da Cúpula Mundial de 2005 e sobre a autorização do Conselho de Segurança para uso 

Resultados de Pesquisa: 
Legados Retóricos e Debates 
Construtivos
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de “todos os meios necessários” para proteger os civis na Líbia. Além dos ocasionais 
exercícios retóricos, descobrimos que houve uma mudança no cerne do conflito global 
sobre a proteção contra crimes atrozes. Perante os piores crimes atrozes, aconteceu o 
desgaste da defesa do não-intervencionismo como resistência à hegemonia Ocidental. 
Contudo, a sombra do imperialismo ainda é uma questão a ser considerada. Os 
policymakers ocidentais precisam ser mais cautelosos do que no passado: Muito do 
ceticismo sobre a eficácia do uso das forças militares é genuína, mesmo se proferida por 
aqueles que poderiam fazer mais para transformar suas visões de diplomacia efetivas 
em realidade.

Obviamente, ainda há grandes divergências sobre a proteção. Elas são 
concentradas em dois desafios inter-relacionados sobre a proteção na prática: como 
prevenir o uso abusivo dos argumentos humanitários pelas grandes potências (“como 
proteger de forma responsável”, conforme articulado pelo Brasil) e como proteger de 
forma eficaz, particularmente quando pairam as sombras da coerção e do uso da força. 
Ambas as divergências requerem um sério engajamento perante as muitas dificuldades 
e dilemas que são impostos e vão além dos estereótipos simplistas e equivocados que há 
muito dominam o debate sobre a Responsabilidade de Proteger.

O que é Indiscutível: Proteção Contra Crimes de 
Atrocidade Requer Ação Internacional
Os atores relevantes em todo o mundo aceitam a ideia de que a proteção de populações 
contra crimes de atrocidade é de responsabilidade tanto nacional quanto internacional. 
Tal aceitação vai além das bases legais do direito internacional humanitário e da 
Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, mas não é tampouco 
um produto do movimento que produziu R2P. Ela começou a emergir já nos anos 90, 
quando para pessoas e governos “a tolerância a atrocidades em massa não pareceu mais 
aceitável – pareceu algo imoral”. 6Desde então, as expectativas sobre proteção cresceu 
de forma exponencial. Demandas morais sobre terceiros – humanitários, diplomatas, 
observadores de direitos humanos e até mesmo militares – para que ajam de forma 
preventiva e equilibrem a proteção individual e a soberania estatal acabou excedendo 
enormemente as capacidades e possibilidades realistas de fazer com que isso aconteça.

Há uma disposição muito maior e mais difundida em dar apoio ao que parece 
ser necessário para proteger populações contra esses crimes de atrocidade, e até 
mesmo em contribuir de forma ativa quando há intercessão com outros interesses 
estratégicos. Tal predisposição vai além de pequenos grupos de Estados, do “Ocidente”, 
dos “intervencionistas liberais” ou dos países Amigos da Responsabilidade de Proteger. 
Ao analisar a questão política da proteção, descobrimos que nenhuma divisão arbitrária 
entre “Norte” e “Sul”, “Ocidente” e “não-Ocidente”, “emergentes” e “desenvolvidos”, 

“democráticos” e “autoritários” é útil.7 Foi o Movimento dos Não-Alinhados que estava 
pronto para autorizar o fortalecimento da operação de paz da ONU em Ruanda no 
ano de 1994, enquanto os Estados Unidos eram ferrenhos opositores. Enquanto as 
potências ocidentais lideraram as intervenções no Kosovo e na Líbia para proteger civis, 
dezenas de milhares de peacekeepers do Sul da Ásia e da África ajudaram a proteger 
civis em dezenas de missões da ONU nos últimos 20 anos. Já durante as negociações da 
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Cúpula Mundial, diversas perspectivas que vão além dessas dicotomias estereotipadas 
contestaram e contribuíram para a formulação final do R2P no documento oficial da 
Cúpula. 8

É escasso o grupo de governos que se opõe categoricamente a um papel 
internacional na proteção contra crimes de atrocidade independentemente das 
circunstâncias. Alguns são responsáveis por tais crimes. Outros interpretam tudo 
como parte de uma conspiração imperialista das grandes potências, especialmente dos 
Estados Unidos. As preocupações desses atores não podem ou devem ser levadas em 
consideração.

O que Ainda é Discutível: Como Proteger de 
Forma Responsável e Efetiva?
Há um grande grupo de moderados, defensores da proteção e céticos da intervenção 
cujas preocupações certamente precisam ser levadas em conta de forma mais séria 
perante os repetidos fracassos e abusos de poder. Eles – governos de Brasil, Índia, 
África do Sul, China e Alemanha, além de ativistas, especialistas, acadêmicos e alguns 
tomadores de decisão nos Estados Unidos, Reino Unido e França – levantam questões 
legítimas sobre, por exemplo, como o mundo pode melhorar a proteção de pessoas 
contra crimes de atrocidade de forma tanto efetiva quanto responsável.

De diversas formas, a saliência emocional e política da disputa sobre a não-
intervenção há muito dificultou estes debates cruciais sobre os resultados práticos da 
proteção. Na maior parte do tempo, argumentos sobre as questões práticas são feitas ou 
interpretadas como sendo de má-fé. A Líbia é um desses casos em questão. Brasil, Índia 
e África do Sul não criticaram veementemente a intervenção militar de 2011 porque 
estavam preocupados com violações à soberania da Líbia ou porque se opunham ao 
papel internacional na proteção de civis contra atrocidades iminentes em Bengazi. Pelo 
contrário, tais países reclamaram do abuso de um mandato do Conselho de Segurança 
de fins políticos ao invés de proteção – neste caso, tratava-se de uma mudança no regime 
com prováveis implicações práticas de um colapso estatal que, por sua vez, resultaria em 
riscos adicionais à população. Estes críticos ainda têm que combinar a sua retórica de 
exigir mais e melhor proteção por intermédio de investimentos em ideias e capacidades 
para fazê-la conforme seja necessário. Contudo, isso não torna seus argumentos menos 
válidos.

Há uma distinção crítica entre dois tipos de situações de atrocidades que dependem 
do tipo de perpetrador. O consenso internacional para agir contra perpetradores não-
Estatais, mesmo se ligados a forças estatais, é mais fácil de obter do que uma ação 
contra agentes estatais. Mesmo que o consentimento governamental de confrontar 
grupos não-Estatais seja frequentemente incerto e inconsistente, como no caso da 
RDC, há pouca preocupação com a soberania desses regimes fracos. O debate-chave 
nesses casos é sobre como efetivamente proteger pessoas contra crimes de atrocidade, 
não somente por meio de instrumentos militares, mas, com maior frequência, com o 
uso de ferramentas civis. Isso já é bastante desafiador. Ainda mais difíceis são os casos 
em que as forças estatais estão entre os principais perpetradores. Nestas situações, 
como na Líbia em 2011 e posteriormente na Síria, a preocupação global central com 
instrumentos coercitivos (de sanções a intervenções militares) está relacionada ao 
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abuso de poder para fins não-humanitários e com dúvidas sobre a sabedoria de atacar 
um Estado que frequentemente serve de protetor para alguns, e cuja derrubada pode 
resultar em riscos adicionais às pessoas. O histórico mundial na reconstrução de 
Estados não é suficientemente encorajador para rebater tais preocupações. 

Protegendo de forma responsável: Salvaguardas 
contra o Abuso pelas Grandes Potências
Após o caso da Líbia, intervenções militares só serão consideradas legítimas se feitas 
de maneira que novos abusos pelas grandes potências sejam prevenidos9. Nesses 
casos especiais, em que há o uso da força sem consentimento, ainda paira a sombra 
do imperialismo. Na maior parte do mundo, ainda é recente a lembrança do abuso 
pelas grandes potências, hipocritamente encoberto de valores universais. O uso de 
justificativas humanitárias por alguns políticos britânicos e norte-americanos para 
a invasão do Iraque em 2003 só aprofundou estas preocupações com “intervenções 
humanitárias”, assim como o uso de argumentos similares pelos russos para justificar a 
invasão da Geórgia em 2008 e da Ucrânia em 201410. Este senso de hipocrisia dá origem 
a uma das principais razões para desconfiança sobre o R2P desde que o conceito foi 
criado.

Intervenções legítimas não requerem um padrão irrealista de consistência ou de 
motivos puramente altruísticos. A proteção requer recursos e aceitação de riscos e, na 
política internacional, a inconsistência é a regra e não a exceção. Estados que fornecem 
as capacidades e assumem os riscos de proteger, na maioria dos casos, estarão motivados 
por mais do que puro altruísmo e suas motivações – que começam pela mobilização de 
seus constituintes – variam conforme a situação. Tanto os problemas dos “motivos 
justos” quanto o de “seletividade” levam, corretamente, a análises mais minuciosas 
do uso da força11, ainda que nenhum destes fatores esteja limitado a intervenções de 
proteção e tratem em geral da coerção no atual sistema internacional12. Mesmo que 
sejam normativamente relevantes e retoricamente úteis para opor intervenções 
particulares, tais argumentos não evitam que a maior parte dos atores internacionais 
apoie uma intervenção aceita como necessária e possivelmente efetiva. Como ilustrado 
pelo caso da Líbia, extrapolou-se o limite quando motivos incompatíveis – a remoção 
forçosa de Gaddafi e seu regime, sem uma lógica convincente relacionada à proteção – 
foram vistos como superiores às preocupações com proteção.13 

Protegendo de Forma Efetiva: O Que Funciona na Prática?

A proteção efetiva não é mais fácil de garantir do que proteção responsável. Enquanto 
os casos de sucesso foram poucos e limitados, tentativas de engajamento, pressões e 
intervenções militares frequentemente falharam em proteger ou contribuíram com 
novas ameaças às populações. Policymakers e acadêmicos em todo o mundo admitem 
que sabem muito pouco sobre a proteção efetiva de pessoas contra crimes de atrocidade. 
Para se avançar nessa finalidade, faz-se necessário tanto desenvolver instrumentos 
políticos quanto avaliar riscos e tentar identificar o menor de muitos males em várias 
situações diversas e particulares. O que será efetivamente necessário e provável de 
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obter sucesso está aberto a debate e a desafios em cada caso, e não somente quando há 
o uso da força.

Uma análise dos casos que estudamos mostra as incertezas e ambiguidades 
envolvidas no processo decisório da proteção. Como no caso do Sudão, um processo do 
Tribunal Penal Internacional contra um chefe de Estado contribuiu para o objetivo da 
proteção? 14A proteção é aumentada ou dificultada quando uma crise é publicamente 
rotulada como “situação de R2P”, como no Quênia ou em Mianmar?15 Se o Estado for 
um perpetrador de crimes de atrocidade, há algum caso em que a força militar pode ser 
usada contra ele sem a intenção de mudar o regime ou sem levar o país ao caos, como na 
Líbia?16 Quando e como os peacekeepers da ONU devem tomar partido nos conflitos?17

Há dúvidas justificáveis sobre as opções de políticas disponíveis e seus riscos. 
Se comparado aos consideráveis esforços para promover o R2P como princípio, muito 
pouco está voltado para descobrir e avaliar tais escolhas difíceis a fim de colocar a 
proteção contra crimes de atrocidade em prática.

A Controvérsia Mais Profunda: a Força Pode Proteger?
Enquanto governos, ativistas na sociedade civil e representantes da ONU que trabalham 
com R2P há muito tempo tendem a enfatizar taticamente as áreas consensuais, a maior 
controvérsia internacional se refere à intervenção militar e ao uso da força para proteção. 
Um debate mais construtivo e autocrítico é essencial para possibilitar um sistema de 
proteção mais efetivo e responsável no futuro, e tal debate deve tratar da eficácia do uso 
da força na proteção de pessoas contra crimes de atrocidade, suas chances de causar 
mais resultados positivos do que negativos, e seus sucessos e fracassos no passado18. 
Esse debate não é somente relevante nos casos relativamente raros de intervenção 
militar, já que a força e a coerção são parte de uma variedade maior de estratégias de 
proteção, como as sanções e as operações de paz. Mesmo as ferramentas puramente 
diplomáticas ou civis são frequentemente vistas como passos que podem escalar o uso 
da força.

Os debates sobre o uso da força, ao invés de darem ênfase aos méritos e riscos 
possíveis das diferentes escolhas, têm se expressado em termos de crenças vagas sobre 
a eficácia da força militar ajudar a atingir os objetivos políticos. Nos debates analisados, 
encontramos um contraste notável entre as referências limitadas a estudos estratégicos 
sobre a utilidade da força nos conflitos modernos e a convicção com a qual os governos 
apresentam suas opiniões sobre este mesmo assunto. 

Na “ausência de doutrina militar e análise [para proteção de civis]”19 como 
admitido por um ex-funcionário do Pentágono (mesmo para o caso dos Estados 
Unidos), policymakers tendem a se dividir em dogmas fundamentais das suas culturas 
estratégicas nacionais.20 As comunidades estratégicas de alguns países são mais 
otimistas de que o uso da força pode obter bons resultados como forma de proteção a 
civis, enquanto outros são majoritariamente pessimistas e tendem a acreditar que a 
aplicação da força militar pioraria a situação.21

Apesar da incerteza inerente a cada crise, os atores em cada lado dessa divisão 
apresentam suas crenças com firmeza, frequentemente em termos de truísmos – “Só 
pode haver uma solução política” 22 ou “não há futuro para a Líbia/ Síria com Gaddafi/ 
Assad no poder.”23 Esses são apenas dois posicionamentos proeminentes que não são 
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capazes de reconhecer a realidade complexa de qualquer crise. Dessa forma, eles 
convidam a uma troca mútua de estereótipos ao invés de uma discussão construtiva. Os 
resultados têm sido previsíveis reações antiocidentais no Sul (“eles só querem invadir 
nossos países”) e anti-Sul por parte do Ocidente (“eles sempre se juntam a seus colegas 
ditadores”). Ambas as partes tentam fazer uso do discurso de responsabilidade para 
justificar seus pontos de vista. “Assumir a responsabilidade” outrora significava assumir 
riscos e ações militares caras, até que o Brasil desafiou o monopólio intervencionista 
sobre o termo.24

Este contraste entre conhecimento e convicção fica aparente em muitos debates 
nebulosos sobre peacekeeping, tal como a condução da crise na Costa do Marfim pela 
ONU em 2010-2011, mas foi mais claramente colocado em debate a forma como Estados 
Unidos, França e Reino Unido lideraram a intervenção de 2011 na Líbia. Diplomatas 
brasileiros experientes, por exemplo, questionaram a justificativa de uma ação militar 
para uma mudança no regime, argumento que nunca foi explicitado por americanos, 
franceses e britânicos. Por que não cessar os ataques uma vez que as ameaças imediatas 
à população civil já haviam sido eliminadas e as forças de Gaddafi já não avançavam 
mais e, desta forma, forçar todas às partes a negociar? Que responsabilidade a coalisão 
intervencionista assumiu pelas ações de seus aliados de fato em terra, as forças rebeldes 
líbias? Como a coalisão intervencionista equilibrou os riscos e recompensas das 
diferentes escolhas estratégicas e por que exatamente “não era possível imaginar um 
futuro com Gaddafi no poder”, como argumentado por Obama, Cameron e Sarkozy no 
jornal The New York Times?25Houve questionamentos similares sobre as sugestões de 
intervenção militar na Síria. A ausência de respostas convincentes provavelmente teve 
um papel muito importante no arquivamento de uma série de planos para intervenções 
unilaterais ao longo dos anos.

O que parece ser um otimismo infundado de que a força seria capaz de atingir 
objetivos políticos dá origem a um desconforto difundido em muitas partes do mundo e 
que vai além do objetivo especifico de proteção contra crimes de atrocidade. A invasão 
do Iraque liderada pelos EUA em 2003 se desdobrou em grandes debates como um 
exemplo de escolha irresponsável por uma potência hegemônica que tende a instruir 
outros países sobre liderança global responsável. Isso também é um lembrete valioso de 
que mesmo a maior força militar do globo é claramente incapaz de forçar a construção 
efetiva de uma nova ordem política, com consequências trágicas para milhares de 
pessoas não só no Iraque.  

Ainda assim, durante as crises na Costa do Marfim, na Líbia em 2011 e na 
República Centro-Africana em 2014, o Conselho de Segurança estava pronto para 
legitimar intervenções militares “conforme cada caso”, como foi sugerido pela Cúpula 
Mundial. Em cada um desses casos, emergiram grandes maiorias que priorizaram 
a necessidade de ação militar em relação à ampla preocupação com a manutenção da 
soberania estatal, seja através de voto a favor no Conselho de Segurança, de abstenção 
para permitir que resoluções passassem (como Rússia e China no caso da Líbia), ou de 
apoio financeiro, militar ou político em outros fóruns de discussão.

É possível que haja uma janela de oportunidades surgindo para um debate 
político mais detalhado e crítico sobre a eficácia da força militar na proteção contra 
crimes de atrocidade. Tais debates estão tratando dos objetivos diferentes, mas 
relacionados, da luta contra insurgentes e redes terroristas. Em ambos os casos, há uma 
discussão ponderada nos círculos militares e policiais assim como em grandes meios 
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de comunicação sobre questões como execuções específicas de terroristas suspeitos ou 
táticas de contra-insurgência centradas na população. 

Outro debate similar e crítico precisa ser colocado em questão em relação à força 
e a proteção. Ele pode ser construído a partir de uma tendência recente na direção 
de mais engajamento com os resultados e meios práticos do uso da força militar para 
proteção. Sociedades e comunidades estratégicas nos EUA, Reino Unido e França 
mostraram sinais de cansaço em relação a intervenções em geral e, particularmente, 
às unilaterais. Ao mesmo tempo, alguns dos defensores mais leais da restrição militar 
reflexiva – como China, Brasil e Alemanha – começaram a considerar, em determinados 
casos, argumentos a favor da ação militar para proteção de civis. 26Tanto defensores 
quanto céticos da proteção militar se beneficiarão ao forçar mais nuances nesses 
debates. Por um lado, a demanda por especificidades protegerá contra o uso abusivo 
da autoridade humanitária para fins escusos. Por outro, mais transparência ajudará 
na defesa contra reclamações de abuso. Esse debate deve considerar as contribuições 
acadêmicas recentes27, mas encontrará ferramentas mais específicas e fundamentais 
em conceitos políticos estabelecidos como na doutrina da ONU para proteção de civis 
e as tentativas dos militares norte-americanos de desenvolver orientações conceituais 
para “operações de resposta a atrocidades em massa”.28
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Se as principais controvérsias globais sobre a proteção de pessoas contra crimes 
de atrocidade envolvem (1) o medo do uso abusivo de argumentos humanitários e 
(2) como proteger de forma efetiva, quais são as opções para melhorar as soluções 
globais de proteção? O ponto de partida deve ser o reconhecimento de que a proteção 
contra crimes de atrocidade como um desafio político complexo e não somente como 
algo paliativo enquanto tenta-se resolver um conflito político de maiores dimensões. 
Qualquer estratégia de proteção deve ser preparada primeiramente a fim de influenciar 
os cálculos políticos e militares dos perpetradores e deve levar em consideração os 
limites de influências externas sobre eventos domésticos. Os atores locais têm o maior 
controle sobre a dinâmica da violência e é difícil prever o efeito dominó causado pelas 
ações externas. O foco no curto prazo do conceito de “resposta rápida, saída rápida” 
é, portanto, um ato irresponsável quase independente de contexto; mesmo que ações 
rápidas frequentemente sejam necessárias, políticos, ativistas, jornalistas e acadêmicos 
precisam prestar mais atenção às políticas de longo prazo e a seus planejamentos para 
que sejam adaptadas às mudanças.

Com base em nossos resultados e análise, apontamos opções políticas para 
governos, a ONU e organizações regionais, além da mídia e da sociedade civil com o 
intuito de melhorar a credibilidade das ferramentas existentes ao fazer com que seu uso 
na proteção de pessoas contra crimes de atrocidade seja menos vulnerável ao abuso e 
tenha resultados mais efetivos. Começamos com a necessidade de garantir informações 
e análises críveis sobre as situações em que crimes de atrocidade são cometidos. Depois, 
oferecemos algumas sugestões para o fortalecimento das ferramentas disponíveis aos 
civis para prevenção e resposta a atrocidades e para que as operações de paz da ONU 
melhorem a proteção de pessoas contra crimes de atrocidade. Depois, indicamos 
opções de reforma importantes para o processo decisório coletivo sobre ações militares 
e terminamos enfatizando a necessidade de um aprendizado contínuo e colaborativo 
sobre as ferramentas para prevenção de atrocidades.

Reduzindo a Vulnerabilidade das Fontes de 
Informação perante Acusações de Parcialidade
Antes mesmo de começar a considerar formas de lidar com futuras ou atuais  
atrocidades, o mundo precisa chegar a um consenso sobre o que está acontecendo em 
cada situação. Atualmente, a disponibilidade de informação sobre situações específicas 
de crises não é mais o principal desafio para que ações de mobilização aconteçam. 

Opções Políticas para Proteção 
Mais Efetiva e Responsável
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Ainda assim, acreditamos que um desafio crucial para a proteção contra crimes de 
atrocidade é a acusação de parcialidade sobre o tipo e a interpretação das informações 
sobre atrocidades fornecidas por governos, pela mídia ou por grupos da sociedade civil. 
A confiança nos Estados dominantes e nas instituições internacionais encontra-se em 
níveis tão baixos que mesmo os casos de atrocidades bem documentados, como o ocorrido 
em Darfur, foram considerados por alguns como propaganda intervencionista.29

Essa desconfiança está, na maior parte das vezes, direcionada a fontes 
relacionadas ao “Ocidente”. Fontes financiadas, lideradas ou com suas sedes em 
países ocidentais frequentemente são as mais acessíveis não só pelas elites políticas 
em capitais longínquas, mas também por painéis de especialistas e investigações das 
Nações Unidas em países em que não há extensiva presença de campo da ONU. Quando 
as fontes locais de informação claramente não são críveis, como na Síria, jornalistas têm 
acesso restrito a áreas violentas e, por algumas vezes, todas as outras fontes relevantes 
vêm de organizações com sede no Ocidente, de organizações locais da sociedade civil 
que dependem de ajuda ocidental ou de financiamento externo e que têm uma temática 
antigovernamental específica, ou ainda de profissionais ocidentais que trabalham para 
a ONU.30 Por exemplo, o governo chinês frequentemente enfatiza que a identificação e 
avaliação internacional de abusos aos direitos humanos no exterior é excessivamente 
dependente de informações ocidentais e pediu para que houvesse sistemas de 
alerta precoce mais imparciais.31 Especialistas indianos dizem que o desafio não é a 
disponibilidade de informação, mas “a interpretação e o viés que lhe é dado.”32

Grupos de ativistas e a mídia têm incentivos para simplificar as narrativas e, 
portanto, é prudente ter um ceticismo saudável perante as acusações de atrocidades 
hediondas. Ao mesmo tempo, presumir que a verdade está no meio-termo de todas as 
posições seria permitir que propaganda e má informação determinassem o caminho 
a seguir. Criticar realisticamente as fontes requer engajamento com a informação em 
si e não apenas a insinuação de agendas políticas com base puramente na localização 
geográfica, financiamento ou educação. 

A fim de oferecer um debate melhor informado sobre potenciais crimes 
de atrocidade, as empresas de comunicação e filantropos, principalmente 
em potências emergentes, devem investir em fontes de informação e 
análise independentes e críveis sobre conflitos e direitos humanos.
As alegações de parcialidade (sejam a favor ou contra os governos ou outros atores) 
crescem quando há uma escassez de fontes. Aqueles que criticam as fontes de informação 
existentes são os que sabem melhor qual fonte de financiamento ou de influência terá 
mais credibilidade, portanto é dever destas pessoas investir adequadamente. Se há 
suspeitas sobre as fontes ocidentais de informação por parte de governos e elites 
políticas fora do Ocidente, essas podem ajudar a diversificar a base de apoio para 
ONGs ativistas e redes de informações globais já existentes, ou até mesmo investir 
em plataformas alternativas de monitoramento e análise baseadas nos mais altos 
padrões de integridade jornalística. Por enquanto, com raras exceções, o investimento 
em mídias livres e acesso à informação não parece ser uma prioridade entre as elites 
empresariais emergentes, mesmo em potências emergentes democráticas. Por outro 
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lado, agências de notícia estatais frequentemente têm dificuldade para estabelecer uma 
reputação de integridade jornalística. São raros os grandes investimentos no relato de 
crises humanitárias, tais como recentemente feito pela Fundação Jynwel com sede em 
Hong Kong na agora independente organização de noticias IRIN33. Organizações de 
defesa podem contribuir com a redução das alegações de parcialidade ao não exporem 
situações de conflito como se fossem preto-no-branco e ao serem transparentes sobre 
quem as financiam e apoiam. Se apresentarem uma extensa lista de notas e fontes em 
seus relatórios, como feito regularmente pelo International Crisis Group e pela Human 
Rights Watch, é dever dos críticos se engajar com essas fontes com base nos fatos. 

Fortalecer e diversificar as informações sobre os riscos de crimes de atrocidade 
em massa também pode significar estabelecer organizações de sociedade civil 
regionais dedicadas à pesquisa crível e confiável sobre a prevenção de atrocidades. Se 
verdadeiramente baseadas em sociedades locais, tais grupos teriam mais acesso a 
grupos nacionais e regionais de sociedade civil do que as organizações globais com sede 
em Nova York ou Genebra. Consequentemente, suas informações e argumentos mais 
provavelmente obteriam credibilidade política a nível global. No curto prazo, a massa 
crítica necessária a esses centros da sociedade civil provavelmente será alcançada 
na Europa ou na África, mas a América Latina (com sua ímpar ação “Rede Latino-
Americana de Prevenção ao Genocídio e Atrocidades em Massa” a nível governamental) 
e a Ásia também podem se desenvolver rapidamente.

Os Estados membros, a sociedade civil e as organizações regionais 
devem melhorar as capacidades da ONU de coletar informações e 
desvendar fatos sobre desafios à proteção ao oferecer assistência 
logística, funcionários a curto-prazo e fontes locais de informação. 
Ao mesmo tempo em que organizações regionais são cada vez mais capazes de 
influenciar o entendimento global sobre suas partes do mundo, a sua imparcialidade 
é apenas tão crível quanto a das potências regionais que lideram as suas deliberações. 
As Nações Unidas não podem, entretanto, sempre responder sozinhas às demandas 
por informações imparciais e críveis sobre riscos de atrocidade. Os mecanismos das 
Nações Unidas frequentemente dependem tanto de fontes governamentais e privadas, 
devido à necessidade de agir rapidamente, quanto sofrem com a falta de acesso próprio 
e independente aos locais de risco. Além disso, a ONU também já esteve sujeita à 
autocensura e foi forçada a romper compromissos políticos.34

Todos os Estados membros da ONU precisam fortalecer os mecanismos de coleta 
de informação da instituição, suas comissões de inquérito e outros órgãos correlatos. 
Por exemplo, sempre que uma violência em massa começa, conforme definido pelo 
Secretário Geral, a ONU deverá enviar uma missão para desvendar os fatos a fim de 
informar melhor as discussões no Conselho de Segurança. Isso poderá ser baseado em 
um grupo permanente de especialistas pré-selecionados e deverá envolver as agências 
da ONU relevantes ao tema, especialmente o Escritório de Coordenação de Assuntos 
Humanitários, O Alto Comissariado para Direitos Humanos, o Conselheiro Especial 
para Prevenção de Genocídios e o Departamento de Assuntos Políticos35. Estados 
membros devem contribuir tanto com financiamento quanto com especialistas 
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treinados para essas missões. O estabelecimento de regras para a contratação de pessoal 
poderia ajudar a deixar processos de seleção o mais transparentes possível e desta 
forma melhorar a credibilidade e imparcialidade da descoberta de fatos pela ONU.36

Estados membros também podem ajudar as Nações Unidas na implementação 
de sua iniciativa “Human Rights Up Front” (em português “Direitos Humanos Antes 
de Tudo”), através do qual o Secretariado está criando um sistema simplificado de 
gerenciamento de informações para tudo que é coletado pelas muitas partes do 
sistema ONU, combinando dados já existentes sobre proteção humanitária, proteção 
dos direitos humanos, proteção de mulheres em conflitos armados e proteção de 
crianças.37 Os Estados membros podem dar apoio à ONU ao incluir mais informações 
de atores bilaterais no local, desde que a ONU faça os investimentos necessários para o 
tratamento de dados sensíveis, proteção a testemunhas e referências.38

Usando Ferramentas Diplomáticas e Civis De 
Forma Antecipada, Justa e Estratégica
Apesar das diferenças em ênfases retóricas, há um consenso universal que as 
atrocidades devem ser prevenidas pelo uso antecipado e sustentável de uma variedade 
de ferramentas civis disponíveis à comunidade internacional. Estão incluídas a 
diplomacia, a mediação e as missões políticas, assim como as sanções, a justiça criminal 
internacional, as ações humanitárias e as ferramentas de peacebuilding após crises, 
dentre elas a reconstruções das instituições estatais e do Estado de direito.

Desde os anos 90, a comunidade internacional aprendeu lições importantes 
sobre o uso dessas ferramentas e vem caminhando para desenvolvê-las ainda mais. 
São visíveis os sucessos na diplomacia preventiva, como o ocorrido durante a crise 
pós-eleições no Quênia em 200839, quando um negociador de alto nível liderou as 
conversas tendo apoio politico de órgãos regionais e de todos os membros do Conselho 
de Segurança, expertise da ONU e engajamento da sociedade civil. Ao longo dos últimos 
10 anos, houve uma significativa expansão das capacidades de negociação dentro da 
ONU e das organizações regionais. Missões políticas no Timor Leste ou na Guiné-
Bissau podem ter evitado uma nova onda de violência nesses locais.40 Sanções seletivas 
provavelmente ajudaram a controlar pessoas que poderiam atrapalhar as primeiras 
fases do processo de peacebuilding na Libéria, Costa do Marfim e Serra Leoa.41 O 
Tribunal Penal Internacional processou e condenou seus primeiros casos e apoiou 
importantes reformas nos sistemas de justiça criminal em muitos países.42 

Ainda assim, a comunidade internacional em inúmeras vezes não fez uso das 
ferramentas civis disponíveis de forma antecipada, decisiva e sustentável. O consenso 
que parece existir para o uso de ferramentas civis antecipadamente e como prioridade 
se desfaz assim que decisões políticas e priorização se fazem necessárias. Mudar isso é 
difícil. Requer ir além das caricaturas comuns que culpam apenas os países ocidentais 
por investir pouco ou as potências não-ocidentais por repelir as tentativas de influenciar 
ou pressionar perpetradores e seus cúmplices. Não só as prioridades e interesses 
competitivos existem de todos os lados, mas o desafio também é marcado pela profunda 
incerteza sobre como e quando usar tais ferramentas, com quais atores e em qual espaço. 
Não há uma solução única e fácil para prevenção, resposta ou recuperação efetiva.
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Nosso foco é em medidas de curto prazo voltadas para os civis em situações em 
que há alta probabilidade ou já há ocorrência de atrocidades. 43Descobrimos que há 
quatro áreas que devem ser especialmente observadas:

Os atores (em particular potências emergentes) que mais pedem 
por diplomacia, ferramentas civis e prevenção antecipada 
precisam traduzir seu compromisso retórico em vontade política 
e os investimentos necessários em capacidades e ideias.
Ir além da retórica sobre prevenção requer vontade política para fazer disso uma 
prioridade. Com muita frequência, a prevenção contra crimes de atrocidade vai de 
encontro a outros objetivos políticos em uma determinada situação de crise. Algumas 
vezes, esses interesses e prioridades estão em extremos opostos. No Sri Lanka, por 
exemplo, o governo conseguiu alavancar a imensa preocupação internacional com o 
contraterrorismo para evitar pressões em relação aos crimes de guerra perpetrados 
durante o conflito contra os Tigres de Libertação do Tâmil Eelam (LTTE) no começo 
de 2009.44 Em Darfur, a ação diplomática internacional para acabar com os crimes de 
atrocidade teve de competir com a prioridade para um acordo de paz na longa guerra 
civil Norte-Sul no Sudão e com a colaboração antiterrorista do governo sudanês.45

Todavia, mesmo com a ausência de grandes interesses conflitantes, há um espaço 
entre o apoio abstrato para a proteção de populações contra crimes de atrocidade e a 
vontade política de agir, dispor-se financeiramente e assumir riscos proporcionais. 
Um exemplo recente de quando investimentos deveriam ter sido feitos antes e de 
forma mais substancial é o Sudão do Sul – uma crise que também demonstra como as 
categorias “ocidentais” contra os “demais” não são úteis na análise das posições dos 
países sobre proteção. Por motivos diversos, tanto os Estados Unidos quanto a China 
apoiaram fortemente o governo de Salva Kiir, ignorando sinais importantes até que 
essa se tornou uma das facções combatentes na nova guerra civil do Sudão do Sul.46 Na 
República Centro-Africana, investimentos prévios nas iniciativas legais e nas reformas 
no setor de segurança poderiam ter sido capazes de evitar que o país atingisse a atual 
escala de violência.47

Como esses e outros exemplos revelam, há um grande descompasso entre a 
retórica que demanda mais “soluções políticas e diplomáticas” – como constantemente 
enfatizado por China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul (e também pela Alemanha 
e pela União Europeia) – e os recursos políticos e materiais investidos na busca por 
tais soluções. Colocar em prática essas “soluções políticas” requer ao mesmo tempo: 
declarações ocasionais e o estabelecimento de capacidades institucionais para o 
monitoramento dos direitos humanos; monitoramento de longo prazo das eleições; 
mediação e apoio de pessoas com experiência sênior que possam ser rapidamente 
acionadas; e a construção de instituições nos setores de justiça, segurança e correlatas, 
normalmente envolvidas com missões políticas da ONU e de organizações regionais. 
Similarmente, o uso de ferramentas coercitivas como sanções requer tanto a tomada 
de decisões difíceis quanto investimentos e iniciativas para planejar criativamente e 
melhorar estas ferramentas a fim de que sejam de fato seletivas, justas e legalmente 
sólidas – em outras palavras, que minimizem os riscos de afetarem as pessoas erradas, 
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de acordo com princípios básicos do direito. O Tribunal Penal Internacional precisa 
do comprometimento político e da ratificação do Estatuto de Roma por algumas 
das nações mais poderosas do mundo. Também precisa de recursos para continuar 
acompanhando seus casos. No mínimo, tanto as potências emergentes quanto as já 
estabelecidas precisam melhorar sua assistência humanitária para aqueles que fogem 
da violência. Por exemplo, Estados membros da ONU cederam menos de 50 por cento 
dos fundos necessários para a resposta humanitária na Síria, deixando milhares de 
pessoas necessitadas em 2014.48

Os governos devem priorizar a detenção e julgamento dos 
perpetradores de crimes de atrocidade em suas jurisdições.  
Além das dificuldades políticas de se lidar com perpetradores que estão no poder, como 
na Síria, ou com perpetradores que estão fora do alcance de Estados falidos, como na 
República Centro-Africana, todos os governos podem fazer mais para sancionar ou 
julgar esses perpetradores por crimes de atrocidade que de alguma forma estejam em 
suas jurisdições. Prevenir e dar respostas aos crimes de atrocidade significa lidar com 
as motivações e capacidades de perpetradores individuais antes que cometam crimes. 
Também significa puni-los por seus atos.49 Aqueles que mantêm seu dinheiro em 
bancos multinacionais podem estar sujeitos ao congelamento de seus ativos, estejam 
nos bancos na Europa ou na Ásia. Aqueles que viajam estão sujeitos à recusa de vistos 
e impedimentos de viagem, de modo a impactar suas ações antes de cometerem ou 
enquanto cometem atrocidades. Leis existentes, como nos Estados Unidos, permitem 
que imigrantes sejam deportados se houver provas que os liguem a genocídios. Países 
podem buscar pessoas procuradas pelo Tribunal Penal Internacional e mudar 
suas leis ou designar forças policiais para processar os piores crimes de atrocidade 
independentemente dos locais em que foram cometidos.

Com muita frequência, a falta de atenção e vontade política permite que 
perpetradores vivam livres e confortavelmente após terem cometido atrocidades, ou 
até mesmo organizar, financiar e apoiar atrocidades em andamento, mesmo estando 
no exterior. Isso aconteceu com diversos líderes das Forças Democráticas Para a 
Libertação de Ruanda (FDLR), um grupo miliciano operando no Congo. Eles viveram 
sem problemas na Alemanha durante quase uma década antes de serem presos e 
julgados.50 Os Estados Unidos, apesar de sua recusa em ratificar o Estatuto de Roma, 
recentemente serviu de exemplo ao aumentar seus esforços na procura por suspeitos 
de crimes de guerra que moram no país e ao desenvolver propostas que permitem o uso 
das leis de imigração para fazer com que perpetradores de atrocidades paguem por seus 
crimes.51

Políticos devem dar prioridade ao comportamento atual ao avaliar a legitimidade 
de atores e julgar todos os atores de um conflito pelos mesmos padrões. 
Só porque em determinado momento há um grupo claramente identificável como 
perpetrador de atrocidades, não significa que outros grupos sejam e continuarão 
sendo inocentes de tais atos. Violência gera mais violência, já que grupos ameaçados 
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se defendem e continuam combatendo o inimigo. A Líbia é um bom exemplo disso. Na 
primavera de 2011, identificar corretamente o regime de Gaddafi como responsável por 
crimes de atrocidade foi a decisão correta – mas não evitou que os rebeldes cometessem 
crimes similares posteriormente, previsivelmente em alguns grupos, tornando quem 
os apoiava militarmente cúmplices. De forma similar, em 2014, apoiar as forças curdas 
Peshmerga era a única forma de prevenir um massacre contra os Yazidis no Iraque – 
mas aqueles que deram apoio não deveriam silenciar-se perante as posteriores mortes 
em represália.

A escolha de grupos específicos como aliados é facilmente entendida como 
arbitrária quando o comportamento atual não justifica apoio internacional. Um dos 
argumentos conflitantes de legitimidade política acontece quando atores externos 
escolhem seus aliados locais de forma inconsistente com suas ações (algumas vezes 
favorecendo o regime incumbente), e tal escolha é facilmente vista como hipócrita.52 
Políticos também estão vulneráveis a tais acusações quando são seletivos sobre suas 
críticas a poderes regionais que armam ou apoiam grupo rebeldes, como no caso do 
silêncio ocidental sobre o envolvimento da Arábia Saudita na Síria. 

Defensores do R2P e da prevenção de atrocidades em governos ou 
na sociedade civil precisam ser cuidadosos sobre quando pedir a 
consideração do Conselho de Segurança sobre crises emergentes. 

No que diz respeito à diplomacia preventiva, defensores do R2P e da prevenção 
contra atrocidades, incluindo governos e a sociedade civil, precisam ser cuidadosos 
sobre quando e como pedem a consideração do Conselho de Segurança sobre crises 
emergentes. Em algumas situações, o Conselho pode deixar a mediação mais difícil 
ao elevar o nível de visibilidade política de uma crise. Ele pode ajudar mediadores 
ao dar-lhes mais peso: um senso de urgência, incentivos e desincentivos (ex.: com 
sanções seletivas, proibições de viagem, congelamento de ativos, embargo de armas, 
investigações, estabelecimento de uma missão política). Mas em algumas situações, 
pressão internacional vinda dos mais altos níveis, que inclui o papel do Conselho de 
Segurança, pode ser contraproducente. Isso pode reforçar a urgência de um governo 
em terminar a guerra a todos os custos, como no caso do Sri Lanka no começo de 200953, 
ou complicar as negociações para acesso humanitário, como em Mianmar em maio de 
2008.54 Em particular, quando os casos lidam com governos que já vêm sendo excluídos 
da comunidade internacional, fóruns e canais mais discretos podem ser mais efetivos 
na tentativa de influenciar mudanças de comportamento. 

Possibilitando que as Missões de Paz da 
ONU Ofereçam Proteção Crível
O peacekeeping é um sistema com grande legitimidade global que já evita abusos e começou 
a dar ênfase à Proteção de Civis (PoC) em muitas de suas operações. A composição 
global e o controle rigoroso por parte do Conselho de Segurança deixa as operações de 
paz muito mais aceitáveis que qualquer outro instrumento, como notavelmente o uso da 
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força por terceiros segundo um mandato do Conselho de Segurança.55 Ao mesmo tempo, 
o peacekeeping só é capaz de lidar com um número limitado de desafios à proteção: a 
ausência de mecanismos rápidos e efetivos de mobilização de implementação faz com 
que seja impossível para peacekeepers da ONU responder a ameaças iminentes de 
crimes de atrocidade, e os requerimentos legais e práticos da colaboração com o governo 
local limitam uma ação efetiva contra os perpetradores dos crimes de atrocidade que 
sejam parte ou que recebam apoio do governo. Mesmo quando os peacekeepers estavam 
presentes enquanto crimes de atrocidade eram praticados, como na Costa do Marfim 
em 2011 e no Sudão do Sul em 2013, qualquer prevenção efetiva foi ilusória. E onde uma 
reação imediata não obteve sucesso, os desafios da proteção efetiva contra crimes em 
andamento rapidamente excedeu a capacidade dos boinas azuis.

As várias maneiras em que as operações de paz poderiam melhor proteger 
populações contra crimes de atrocidade ao estabelecer capacidades, reduzir 
vulnerabilidade (“proteção indireta”) e defender contra perpetradores (“proteção 
direta”) já foram explicitadas em outras oportunidades.56 Atingir pelo menos um nível 
moderado de ambição para que peacekeepers protejam populações contra crimes de 
atrocidade requereria investimentos adicionais em capacidade, doutrina e treinamento. 
Também seria necessária uma análise mais séria sobre como combinar de forma efetiva 
o uso do peacekeeping com instrumentos políticos.

O Conselho de Segurança, o Departamento de Operações de Paz, a liderança 
da missão e os países colaboradores precisam informar de forma modesta 
e transparente os limites das capacidades da ONU na proteção de civis.

O comprometimento bem-vindo e necessário do Conselho de Segurança com a proteção 
levou a um número excessivo de promessas57 que aumentaram a lacuna entre as 
expectativas locais e a capacidade das missões. Quando um mandato para milhares de 
peacekeepers é estabelecido com grande alvoroço, mas somente uma fração chega seis 
meses depois, como no Sudão Sul após o início da última guerra civil em dezembro de 
2013, ou como quando os peacekeepers se recusaram a tomar medidas enquanto crimes 
de atrocidade eram cometidos nas redondezas (devido ou não ao apoio ou liderança 
inadequados), como visto recentemente na RDC ou no Sudão, pessoas que se reúnem 
ao redor da bandeira azul na esperança de proteção se tornam mais vulneráveis ao 
perigo do que se estivessem em outro local. De forma geral, populações ameaçadas 
estão em situações melhores com os peacekeepers do que sem eles, mas ainda assim a 
credibilidade das Nações Unidas é afetada nestes casos.58

Tanto a proteção efetiva quanto a responsável exigem uma comunicação honesta 
e transparente com o público e com o Conselho de Segurança sobre as capacidades 
de cada missão e de cada contingente, além da sua disponibilidade para assumir 
riscos. Quando os diplomatas do Conselho criarem ou derem nova autorização a outro 
ambicioso mandato para a proteção de civis, eles precisam ser formalmente informados 
das capacidades e requerimentos que serão necessários.
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A proteção por parte dos peacekeepers requer um salto de qualidade 
das contribuições para as operações dos boinas azuis, e isso exige 
que o Conselho de Segurança, o Departamento de Operações de 
Paz, as tropas, a polícia e os colaboradores financeiros encontrem 
uma divisão do trabalho mais justa e equilibrada.
O equilíbrio frágil entre aqueles que contribuem com tropas (em sua maioria da 
África e da Ásia), financiadores (em sua maioria da Europa e América do Norte) e os 
membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que emitem mandatos 
está próximo de se desfazer. A insustentável divisão de trabalho em peacekeeping não 
é uma questão dos ocidentais contra os demais. Muitos países africanos, cansados 
dos muitos anos de tentativas frustradas de instauração da paz no continente pelas 
potências externas, cada vez mais requerem e apoiam o uso de força militar para 
proteger civis e conceder mais tempo para as negociações de paz. Por outro lado, países 
que tradicionalmente contribuem com muitas tropas estão cada vez mais reticentes 
em ameaçar a vida de seus soldados em locais distantes – especialmente aqueles países, 
como a Índia, cujo papel emergente no mundo criou expectativas de exercer influência 
sobre escolhas estratégicas que até agora se mantiveram no domínio exclusivo dos 
membros permanentes. Isso tudo, combinado com a austeridade imposta às forças 
armadas mais desenvolvidas impossibilitando aumentar suas contribuições de ativos-
chave – que poderia reduzir os riscos aos boinas azuis – vem deixando muitos países em 
desenvolvimento cada vez mais impacientes com um sistema que não funciona mais 
para eles.

Para avançar na prevenção de crimes de atrocidade, economias desenvolvidas e 
em desenvolvimento precisão aumentar os recursos disponibilizados para as missões 
de paz da ONU, mas o dever principal de balancear o desequilíbrio atual está nas mãos 
de países com capacidades avançadas. Eles precisam disponibilizar forças militares e 
ativos políticos que são chaves para limitar o risco de todos os boinas azuis e aumentar 
o custo-benefício e a eficácia do peacekeeping. Isso inclui drones de vigilância, veículos 
anti-minas, hospitais militares, evacuação médica aérea, apoio de combate aéreo, 
transporte aéreo tático, equipamentos anti-explosivos e outras tecnologias avançadas.59

Contudo, não são somente países da Europa e da América do Norte que 
disponibilizam pouquíssimas tropas e deixam a desejar em suas contribuições (os 
europeus, por exemplo, respondem por menos de 7 por cento das tropas de peacekeeping 
da ONU e menos de 4 por cento das tropas policiais da organização60. A Índia tem 
demonstrado apoio duradouro e extensivo ao peacekeeping – uma rara exceção entre 
países com pretensões de liderança regional ou global. Outros países deveriam pensar 
em seguir o recente exemplo da China e aumentar o número de tropas, policiais ou civis 
qualificados disponibilizados à ONU. Por exemplo, o Brasil, mesmo com sua liderança 
no Haiti, ainda oferece menos pessoal que os pequenos Togo e Burkina Faso.
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Todos os membros do Conselho de Segurança e colaboradores do peacekeeping 
deveriam aumentar a orientação conceitual, o treinamento e a construção 
de capacidade para a proteção de civis contra crimes de atrocidade.

Tanto o desenvolvimento de estratégias políticas quanto o uso da força para proteção 
tática de civis carecem grandemente de fundamentos conceituais sólidos com a qual 
qualquer outro tipo de operação militar pode contar. Os desafios políticos, policiais e 
militares da proteção contra crimes de atrocidade não recebem a atenção conceitual e os 
recursos para treinamento adequados em quase todos os países.61 Não é surpreendente 
que líderes de missão e comandantes de tropas operem hoje em dia com base na tentativa 
e erro sem que haja uma orientação ou doutrina clara. Da mesma forma, os membros do 
Conselho – em especial os não-permanentes – são forçados a tomar decisões difíceis 
sobre a proteção de civis sem que tenham acesso a um órgão de análise político-militar 
sobre quais seriam as consequências de tais ações. A ausência de conceitos claros e 
amplamente difundidos sobre as formas práticas de proteção (para além das Zonas de 
exclusão aérea) contribuem para o estereótipo mútuo e suspeitas de motivos escusos.

Os Estados Unidos deveriam continuar a expansão da sua Iniciativa Global 
de Operações de Paz (GPOI, na sigla em inglês) e sua Parceria Africana de Resposta 
Rápida para Manutenção da Paz, que apoiam e reforçam a capacidade de outros 
países de treinar e manter competências para a manutenção da paz. Ambos os casos 
deveriam dar mais atenção às forças militaresx mais frequentemente usadas no 
peacekeeping. No futuro, treinamentos e exercícios da GPOI e outros deveriam incluir 
especificamente diferentes aspectos de proteção a civis. 62 De forma similar a estes 
programas estadunidenses, a União Europeia, os governos europeus e de outros locais 
que possuem forças armadas com tal capacidade deveriam oferecer os treinamentos e 
equipamentos mais modernos para os colaboradores das operações de paz. Isso poderia 
criar incentivos para que unidades treinadas e equipadas efetivamente trabalhem em 
conjunto com a ONU, a União Africana e as forças sub-regionais na proteção de civis – 
no caso da UE, ao novamente dar ênfase e expandir a Enable and Enhance Initiative.

Usar a avaliação atual das operações de paz da ONU para construir um consenso 
entre todas as partes interessadas (Conselho de Segurança e Secretariado assim 
como colaboradores financeiros, de tropas ou de polícia) sobre o uso da força 
somente para apoiar – e nunca substituir – uma estratégia política para a proteção 
contra crimes de atrocidade e para planejar mandatos e operações adequadamente.  
Como parte do diálogo necessário sobre a utilidade do uso da força, a atual avaliação 
das operações de paz da ONU oferece uma oportunidade de reconstruir uma linguagem 
comum sobre o peacekeeping, seus princípios e conceitos básicos, suas ambições e 
desafios para as tarefas de proteção das missões da ONU, especialmente no que diz 
respeito ao uso da força.  Os princípios de consentimento, imparcialidade e neutralidade, 
atualizados no Relatório Brahimi para permitir que peacekeepers ajam contra os 
violadores dos acordos de paz e perpetradores de atrocidades, mais uma vez são 
distorcidos ou parecem irrelevantes em muitas operações. A maioria dos peacekeepers 
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de hoje servem em situações de conflito ativo, como no Mali ou na República Centro-
Africana. Peacekeepers da ONU estão conduzindo operações de combate ativo na 
República Democrática do Congo. Em outros locais, os acordos de décadas atrás que 
deram origem a uma missão não incluem as partes que atualmente ameaçam ou 
sequestram peacekeepers, como nas Colinas de Golã.

Enquanto é inevitável que haja certa ambiguidade sobre os princípios, o uso ativo 
da força para proteger civis só é capaz de apoiar, mas nunca substituir, uma estratégia 
política.63 Onde não há uma estratégia política realista para chegar à paz, deve haver pelo 
menos uma para limitar os riscos aos civis – se necessário, um plano que inclua o apoio 
de forças militares da ONU, como na República Democrática do Congo. Estas questões 
devem ser discutidas de forma honesta pelas partes interessadas nas operações de paz da 
ONU. O abismo que separa as partes nestas discussões não está entre os ocidentais que 
apoiam o uso de mais força e os opositores não-ocidentais. Atualmente, isso acontece 
entre países que contribuem com muitas tropas, como Índia e Paquistão, preocupados 
com o aumento dos riscos às suas tropas e uma coalisão mais intervencionista de países 
africanos e europeus ocidentais.64

A Tomada de Decisões sobre Ações Militares
O atual sistema de segurança coletiva que tem o Conselho de Segurança na ONU como 
peça central não está à altura da tarefa de prover proteção efetiva e responsável. O 
Conselho é incapaz de agir de forma efetiva quando alguns interesses geopolíticos 
colidem, como no caso da Síria. Mas ele fracassa até mesmo em situações em que o 
abuso do argumento humanitário não está na pauta e os interesses de membros-chave 
do Conselho estão alinhados – como no caso da República Centro-Africana ou do Sudão 
do Sul. Um Conselho que tem o poder de estabelecer mandatos, mobilizar proteção 
efetiva e limitar o medo do uso abusivo de argumentos humanitários precisaria ouvir 
os maiores atores políticos do mundo moderno, os países que contribuem com tropas e 
os financiadores.

Tanto a composição quanto os métodos de trabalho do Conselho de Segurança 
da ONU refletem a ordem mundial dos anos 1940. A fim de manter a credibilidade do 
sistema de segurança coletiva, restaurar a legitimidade do Conselho de Segurança é 
uma questão urgente e de interesse dos cinco membros permanentes. Todavia, mesmo 
estando bem fundadas em termos de justiça global e em prospectos de longo prazo para 
a governança global, as propostas já existentes para uma expansão do Conselho ou um 
papel mais proeminente da Assembleia Geral em assuntos de segurança provavelmente 
não contribuirão para uma proteção mais efetiva contra crimes de atrocidade. 

Visando o 70o aniversário da ONU neste ano, nossas sugestões dão ênfase às 
mudanças procedimentais e não estruturais do Conselho de Segurança: 
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Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança deveriam dar mais 
apoio a processos decisórios inclusivos dentro do Conselho e abrir canais informais 
de consulta sobre mandatos, estratégias e operações para todas as partes 
cruciais, em especial potências regionais e grandes colaboradores de pessoal. 
Os métodos de trabalho do Conselho de Segurança na ONU limitam severamente seu 
senso de imparcialidade perante os olhos do mundo. Na maioria das crises na África, 
o chamado “penholder” – isto é, o país responsável pelo rascunho das resoluções do 
Conselho – é o antigo Estado colonizador ou os Estados Unidos.65 Mesmo sendo útil 
por dar uma continuidade ao longo dos anos, esta organização e as relações internas 
resultantes entre os membros permanentes efetivamente excluem os membros 
não-permanentes da maior parte das negociações informais, onde as decisões mais 
importantes são tomadas. 

Para que haja uma forma menos exclusiva de tomar decisões, o  precisaria de 
atores adicionais tanto dentro quanto fora das regiões relevantes para desenvolver as 
capacidades analítica e política de cogerenciar de forma construtiva o engajamento do 
Conselho e as operações de paz, ao invés de só defender seus próprios interesses. Os 
Estados membros e as organizações da sociedade civil também devem continuar as 
discussões sobre um código de conduta para limitação voluntária do poder de veto em 
situações de crimes de atrocidade, como proposto pelo governo francês.66

Além dos procedimentos internos, os membros do Conselho devem continuar 
expandindo as interações informais com as partes relevantes, incluindo países vizinhos 
e aqueles que contribuem com pessoal para as operações de paz. Isso não precisa se 
limitar a trocas diplomáticas formais: a fim de aumentar a qualidade e aceitação dos 
mandatos de peacekeeping, os países responsáveis pelo rascunho do mandato poderiam 
incluir a colaboração de especialistas dos países que contribuem com grande número 
de tropas ou de policiais como, por exemplo, antigos comandantes de tropa ou chefes 
de polícia.67

Atores com credibilidade para fazer conexões no debate polarizado 
sobre intervenção militar devem facilitar os esforços informais para 
desenvolver um sistema de monitoramento e informação mais rigoroso 
para Estados que aderirem às missões com mandatos da ONU.
O conceito de Responsabilidade ao Proteger (RwP, na sigla em inglês) é uma das 
iniciativas mais promissoras para lidar com os desacordos globais sobre o uso abusivo 
da Responsabilidade de Proteger. Quando apresentado pelo Brasil no final de 2011, tal 
conceito ofereceu uma oportunidade de debate sobre o que poderia ser proteção efetiva 
e qual deveria ser o papel do uso da força nessa proteção após a intervenção na Líbia, 
quando essas discussões estavam extremamente polarizadas.68 Após essa experiência, 
é muito improvável que o Conselho de Segurança futuramente aprove uma resolução 
autorizando o uso de forças externas para a proteção com termos tão amplos. Com 
isso, a implementação de algumas ideias da proposta do RwP é de interesse de todos os 
Estados que acreditam que a força deve ser uma ferramenta de último caso disponível 
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à comunidade internacional. Discussões mais profundas são necessárias sobre os 
critérios e condições considerados para que o Conselho use a força para proteger 
populações. Mesmo que a discussão sobre critérios para o uso da força seja tão antiga 
quanto a discussão sobre intervenção humanitária69, todos os Estados membros se 
beneficiariam de um debate aberto sobre os sucessos e fracassos do uso da força no 
passado e suas implicações no futuro, como supracitado. Outra questão mais prática diz 
respeito a como aumentar a habilidade do Conselho de monitorar aqueles que aderem 
e executam suas decisões. Uma sugestão concreta seria adotar elementos do sistema 
de peacekeeping, como relatórios e reuniões instrutivas regulares sobre a situação das 
delegações para o uso da força por terceiros. As resoluções poderiam incluir explícitas 
cláusulas de caducidade que obrigariam a aprovação da extensão do mandato pelo 
Conselho de Segurança e requerimentos de relatório regulares e específicos por parte 
daqueles Estados membros que aderirem e executarem as decisões do órgão.70 Outra 
sugestão seria a criação de mecanismos de responsabilização e monitoramento ao criar 
painéis de especialistas quando os mandatos do Conselho incluírem o uso da força, 
conforme modelo dos comitês de sanções da ONU. Relatórios de comitês independentes 
como esses podem dar origem a uma prática-padrão e contribuir para a melhora da 
qualidade nas decisões do Conselho ao longo do tempo, seja antes, durante ou depois 
das operações militares.71

Potências emergentes e já estabelecidas podem fazer sua parte no avanço 
das discussões sobre as questões colocadas pelo RwP. Tanto a iniciativa oficial do 
Brasil quanto a ideia de “Proteção Responsável” colocada por um reconhecido 
especialista chinês72 poderiam ser pontos de partida para discussões mais específicas 
e operacionais, tanto entre os BRICS quanto entre os membros permanentes do 
Conselho de Segurança.73 Ao invés de rejeitar tais conceitos como sendo ataques à 
Responsabilidade de Proteger, as potências ocidentais deveriam ver essas iniciativas 
como uma oportunidade para um debate construtivo sobre como proteger populações 
contra crimes de atrocidade.74

Inserindo a Reflexão e o Aprendizado Constantes 
em cada Ferramenta Política
Ainda que haja muita experiência estabelecida com fracassos terríveis e os poucos 
sucessos qualificados, não há uma base de conhecimento confiável sobre como proteger 
pessoas contra crimes de atrocidade. Em geral, governos e organizações internacionais 
continuam tratando cada crise como sendo única, dando pouca atenção à reflexão 
contínua, ao aprendizado e à adaptação das políticas conforme as situações evoluem. Os 
acadêmicos já aprenderam bem mais sobre o que não funciona em algumas condições 
do que sobre o que poderia melhorar – por um lado, porque cada intervenção política 
acontece com contexto próprio e, por outro, porque resultam de incentivos acadêmicos 
e dificuldades de acesso a dados.
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Governos, organizações internacionais, sociedade civil e acadêmicos 
precisam projetar políticas que sejam mais adaptáveis ao conhecimento 
em evolução e à avaliação de riscos, com base em oportunidades 
internas para reflexão e aprendizado contínuos e colaborativos.
Enquanto ainda há urgência para que medidas sejam tomadas, agir de forma responsável 
perante tanta incerteza pede que sejamos menos confiantes em nossa habilidade 
de determinar a melhor política possível para cada situação. Políticos, ativistas e 
intelectuais devem ser honestos consigo mesmos e transparentes com aqueles que mais 
sofrem com os impactos dessas políticas. Não há soluções que tenham sido testadas e 
comprovadas. Tudo que podemos fazer é tentar identificar a forma mais responsável 
de desenvolver cada caso, enquanto nos mantemos preparados e prontos para reagir 
rapidamente a mudanças e melhorar nossa gama de políticas instrumentais. Este 
processo experimental de decisão política precisa ser constantemente monitorado e 
avaliado de forma autocrítica tanto interna quanto externamente através do diálogo 
franco e honesto entre profissionais, sociedades e especialistas externos em todos 
os níveis, desde o monitoramento e avaliação até os debates mais amplos de política 
pública sobre a eficácia da força militar e da diplomacia coercitiva na prevenção e 
resposta a crimes de atrocidade. 
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46 Mike Brand, ‘Employing ‘Prevention’ to Prevent Mass Atrocities,’ Saferworld, http://www.saferworld.org.uk/ 
news-and-views/comment/123-employing-apreventiona-to-prevent-mass-atrocities, 25 de fevereiro de 2014 
último acesso em 9 de janeiro de 2015; Warren Strobel e Louis Charbonneau, ‘U.S. Was Slow to Lose Patience 
as South Sudan Unraveled,’ Reuters, 14 de janeiro de 2014.

47 Adam Lupel, ‘UN Adviser on Prevention of Genocide: “We Have to Make Sure the Security Council Acts”,’ 
http://theglobalobservatory.org/2014/04/un-adviser-on-prevention-of-genocide-we-have-to-make-sure- 
security-council-acts/, 28 de abril de 2014, último acesso em 9 de janeiro de 2015.

http://www.thehindu.com/opinion/lead/is-the-united-nations-racist/article4928624.ece
http://responsibilitytoprotect.org/Statement%20 by%20Ambassador%20Liu%20Zhenmin.pdf
http://responsibilitytoprotect.org/Statement%20 by%20Ambassador%20Liu%20Zhenmin.pdf
http://newirin.irinnews.org/press-release
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/SAPG%20Statement%20at%20UNSC%20 on%20the%20situation%20in%20CAR-%2022%20Jan%202014.pdf
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/SAPG%20Statement%20at%20UNSC%20 on%20the%20situation%20in%20CAR-%2022%20Jan%202014.pdf
http://www.hindustantimes.com/india-news/india-right-in-asking- for-more-say-in-peacekeeping-operations-related-decisions-top-un-panel-chief/article1-1314354.aspx
http://www.hindustantimes.com/india-news/india-right-in-asking- for-more-say-in-peacekeeping-operations-related-decisions-top-un-panel-chief/article1-1314354.aspx
http://www.saferworld.org.uk/ news-and-views/comment/123-employing-apreventiona-to-prevent-mass-atrocities
http://www.saferworld.org.uk/ news-and-views/comment/123-employing-apreventiona-to-prevent-mass-atrocities
http://theglobalobservatory.org/2014/04/un-adviser-on-prevention-of-genocide-we-have-to-make-sure- security-council-acts/
http://theglobalobservatory.org/2014/04/un-adviser-on-prevention-of-genocide-we-have-to-make-sure- security-council-acts/


34Global Public Policy Institute (GPPi)

48 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ‘Humanitarian Bulletin: Syria,’ Humanitarian Bulletin 
Issue 53, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin_no_53_17032015_final_01.pdf, 1 
de fevereiro - 18 de março de 2015, último acesso em 9 de janeiro de 2015.

49 Reike, Sharma e Welsh, ‘A Strategic Framework for Mass Atrocity Prevention.’

50 Human Rights Watch, ‘Germany: Q&A on Trial of Two Rwandan Rebel Leaders,’ http://www.hrw.org/de/ 
news/2011/05/02/germany-qa-trial-two-rwandan-rebel-leaders, 2 de maio de 2011, último acesso em 23 de 
março de 2015.

51 Eric Lichtblau, ‘US Seeks to Deport Bosnians over War Crimes,’ New York world/us-seeks-to-deport-
bosnians-over- Times, http://www.nytimes.com/2015/03/01/war-crimes.html, 28 de fevereiro de 2015, 
último acesso em 9 de janeiro de 2015.

52 Para um argumento similar observando o envolvimento internacional com a Líbia em 2015, veja: 
International Crisis Group, ‘Libya: Getting Geneva Right,’ International Crisis Group Middle East and North 
Africa Report Nr. 157, 2015.

53 Kurtz e Jaganathan, ‘Protection in Peril: Counterterrorism Discourse and International Engagement in Sri 
Lanka in 2009.’

54 Junk, ‘Testing Boundaries – Myanmar, Nargis and the Scope of R2P.’

55 Brockmeier, Stuenkel e Tourinho, ‘The Impact of the Libya Intervention Debates on Norms of Protection.’

56 Alex J. Bellamy e Charles T. Hunt, ‘Mainstreaming the Responsibility to Protect in Peace Operations,’ (Asia- 
Pacific Centre for the Responsibility to Protect, 2010), Alex J. Bellamy, The Responsibility to Protect. A Defense 
(Oxford: Oxford University Press, 2014).

57 Ashley Jackson, ‘Protecting Civilians: The Gap between Norms and Practice,’ (Humanitarian Policy Group, 
2014).

58 Isso já foi escrito em 2009 no relatório “New Horizon” do DPKO: “O descompasso entre expectativas e 
capacidade de promover proteção abrangente criou um significante desafio de credibilidade para as operações 
de paz da ONU” Department of Peacekeeping Operations, ‘A New Partnership Agenda: Charting a New 
Horizon for UN Peacekeeping,’ (New York, 2009), 20.

59 Compare: United Nations, ‘Final Report of the Expert Panel on Technology and Innovation in UN 
Peacekeeping,’ http://www.performancepeacekeeping.org/offline/download.pdf, 22  de dezembro de 2014. 

60 Compare: United States Mission to the United Nations, ‘Remarks on Peacekeeping in Brussels by 
Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nations,’ http://usun.state.gov/briefing/ 
statements/238660.htm, 9 de março de 2015, último acesso em 9 de janeiro de 2015.

61 Bellamy and Hunt, ‘Mainstreaming the Responsibility to Protect in Peace Operations,’ 23-24; Sewall, 
‘Civilian Protection.’

62 Isso poderia se basear no Mass Atrocities Response Operations project do US Army’s Peacekeeping and 
Stability Operations Institute e do Harvard Kennedy School’s Carr Center for Human Rights. Veja: Sewall, 
Raymond e Chin, Mass Atrocity Response Operations: A Military Planning Handbook.

63 Mats Berdal e David H. Ucko, ‘The United Nations and the Use of Force: Between Promise and Peril,’ Journal 
of Strategic Studies 37:5, 2014.

64 Veja também os resultados de um projeto do SIPRI sobre o futuro das operações de paz: Jair van der Lijn e 
Xenia Avezov, ‘The Future Peace Operations Landscape - Voices from Stakeholders around the Globe - Final 
Report of the New Geopolitics of Peace Operations Initiative,’ Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), janeiro de 2015.

65 Security Council Report, ‘Chairs of Subsidiary Bodies and Penholders for 2015,’ http://www.
securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-02/chairs_of_subsidiary_bodies_and_penholders_ 
for_2015.php, 30 de janeiro de 2015, último acesso em 20 de março de 2015.

66 Gareth Evans, ‘Limiting the Security Council Veto,’ Project Syndicate, http://www.project-syndicate.org/ 
commentary/security-council-veto-limit-by-gareth-evans-2015-02, 4 de fevereiro de 2015, último acesso 
em 9 de janeiro de 2015; Kofi Annan e Gro Harlem Brundtland, ‘Four Ideas for a Stronger UN,’ The New York 
Times, http://www.nytimes.com/2015/02/07/opinion/kofi-annan-gro-harlem-bruntland-four-ideas-for-a-
stronger- un.html?_r=0, 6 de fevereiro de 2015, último acesso em 20 de março de 2015.

67 Conversa com ex-comandantes militares, Nova Déli, janeiro de 2015.  

68 Tourinho, Stuenkel e Brockmeier, ‘‘Responsibility While Protecting” and the Ethics of R2P Implementation.’

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin_no_53_17032015_final_01.pdf
http://www.hrw.org/de/ news/2011/05/02/germany-qa-trial-two-rwandan-rebel-leaders
http://www.hrw.org/de/ news/2011/05/02/germany-qa-trial-two-rwandan-rebel-leaders
http://www.nytimes.com/2015/03/01/war-crimes.html
http://www.performancepeacekeeping.org/offline/download.pdf
http://usun.state.gov/briefing/ statements/238660.htm
http://usun.state.gov/briefing/ statements/238660.htm
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-02/chairs_of_subsidiary_bodies_and_penholders_ for_2015.php
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-02/chairs_of_subsidiary_bodies_and_penholders_ for_2015.php
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-02/chairs_of_subsidiary_bodies_and_penholders_ for_2015.php
http://www.project-syndicate.org/ commentary/security-council-veto-limit-by-gareth-evans-2015-02
http://www.project-syndicate.org/ commentary/security-council-veto-limit-by-gareth-evans-2015-02
http://www.nytimes.com/2015/02/07/opinion/kofi-annan-gro-harlem-bruntland-four-ideas-for-a-stronger- un.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/02/07/opinion/kofi-annan-gro-harlem-bruntland-four-ideas-for-a-stronger- un.html?_r=0


35Proteção Efetiva e Responsável contra Crimes de Atrocidade: A Caminho de uma Ação Global

69 Ibid; Murthy e Kurtz, ‘International Responsibility as Solidarity: The Impact of the World Summit 
Negotiations on R2P’s Trajectory.’

70 Compare também com Bellamy, The Responsibility to Protect. A Defense, 200.

71 Tourinho, Stuenkel e Brockmeier, ‘‘‘Responsibility While Protecting” and the Ethics of R2P Implementation.’

72 Ruan Zongze, ‘阮宗泽:中国应倡导“负责任的保护”- ( China deveria defender a Proteção Responsável),’ Global 
Times (edição chinesa), http://opinion.huanqiu.com/1152/2012-03/2501163.html, último acesso em 7 de 
março de 2012.

73 Andrew Garwood-Gowers, ‘China’s “Responsible Protection” Concept: Re-Interpreting the Responsibility 
to Protect (R2P) and Military Intervention for Humanitarian Purposes,’ Asian Journal of International Law , 
disponível em:  CJO2015, 2015.

74 Thorsten Benner, ‘Brazil as a Norm Entrepreneur: The “Responsibility While Protecting” Initiative,’ GPPi 
Working Paper Series, 2013.

http://opinion.huanqiu.com/1152/2012-03/2501163.html


36Global Public Policy Institute (GPPi)

Major Powers and the Contested Evolution of a Responsibility to Protect, por Philipp 
Rotmann, Thorsten Benner e Wolfgang  4, n. 4, 2014).  A edição especial contém os 
seguintes artigos, todos disponíveis gratuitamente online: 
Introduction: Major Powers and the Contested Evolution of a 
Responsibility to Protect por Philipp Rotmann, Gerrit Kurtz  e Sarah 
Brockmeier

Regulating Intervention: Brazil and the Responsibility to Protect por 
Oliver Stuenkel e Marcos Tourinho

Debates in China about the Responsibility to Protect as a Developing 
International Norm: A General Assessment por Liu Tiewa e Zhang 
Haibin

Emerging Norm and Rhetorical Tool: Europe and a Responsibility to 
Protect por Sarah Brockmeier, Gerrit Kurtz e  Julian Junk

Singing the Tune of Sovereignty? India and the Responsibility to Protect 
por Madhan Mohan Jaganathan e Gerrit Kurtz

Multipolarity as Resistance to Liberal Norms: Russia’s Position on 
Responsibility to Protect por Xymena Kurowska

“Our Identity is Our Currency”: South Africa, the Responsibility to 
Protect and the Logic of African Intervention por Harry Verhoeven, 
C.S.R. Murthy e Ricardo Soares de Oliveira

The Two-Level Politics of Support - US Foreign Policy and the 
Responsibility to Protect por  Julian Junk

Em breve, laçaremos uma edição especial na Global Society, os seguintes artigos que 
estão atualmente em processo de revisão: 
To Intervene in Darfur, or Not: Re-examining the R2P Debate and its 
Impacts por Harry Verhoeven e Ricardo Soares de Oliveira

International Responsibility as Solidarity: the Impact of the World 
Summit Negotiations on R2P’s Trajectory por C.S.R. Murthy e Gerrit 
Kurtz

Bringing the Non-Coercive Dimensions of R2P to the Fore: The Case of 
Kenya por Julian Junk

Testing Boundaries – Myanmar, Nargis and the Scope of R2P por Julian 
Junk

Parody as Norm Contestation: Normative Jujitsu around the 2008 
Russian-Georgian War por Erna Burai

Protection in Peril: Counterterrorism Discourse and International 
Engagement in Sri Lanka in 2009 por Gerrit Kurtz e Madhan Mohan 
Jaganathan

Realizing Effective and Responsible Protection: Discussions and 
Development of the RtoP Concept in the 2009 UNGA Debate and 
thereafter por Zhang Haibin e Liu Tiewa

The Impact of the Libya Intervention Debates on Norms of Protection 
por Sarah Brockmeier, Oliver Stuenkel e Marcos Tourinho

African Visions of a Responsibility to Protect: Côte d’Ivoire as a Testing 
Ground por Erna Burai

Responsibility While Protecting and the Ethics of R2P Implementation 
por Marcos Tourinho, Oliver Stuenkel e Sarah Brockmeier

Outras publicações relacionadas:
Brazil as a Norm Entrepreneur: The “Responsibility While Protecting” 
Initiative por Thorsten Benner, Série de Working Papers do GPPi, 2013.

O Brasil como um Empreendedor Normativo: a Responsabilidade ao 
Proteger por Thorsten Benner, Politica Externa, v. 21, n. 4, 2013, p. 35-46.

Germany and the Intervention in Libya por Sarah Brockmeier, Survival: 
Global Politics and Strategy v.55, n.6, 2013, p. 63–90.

Schutz und Verantwortung: Über die US-Außenpolitik zur Verhinderung 
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