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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS ARMADOS 

 

RESUMO: Este trabalho pretende explicitar o renascimento contemporâneo da Teoria da 

Guerra Justa nos discursos justificadores de ações militares e sua articulação com a ideia de 

Direitos Humanos. A Teoria da Guerra Justa ressurge nas últimas décadas e entra como uma 

teoria legitimadora de ações de intervenção de Estados sobre Estados, perpetradas com ou sem 

a autorização da ONU, órgão supranacional que se coloca como detentor de uma suposta 

legitimidade frente ao sistema de relações internacionais contemporâneo. A Constituição 

brasileira de 1988 expressa em seu artigo 4º, inciso IV, que a República Federativa do Brasil 

rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da não-intervenção, reforçando e 

explicitando o caráter de autodeterminação dos povos. No entanto, o Brasil aceitou e se pôs na 

posição de liderança da MINUSTAH, que é a missão da ONU que reúne tropas de diversos 

países (tais como França, Espanha, Argentina, Chile, Índia, Marrocos, Jordânia, Estados Unidos 

da América, entre outros). Seu propósito é viabilizar a estabilização social e política do Haiti, 

país localizado no Caribe, cuja população tem sofrido os severos efeitos de várias crises 

políticas sucessivas ao longo dos anos, e de diversas calamidades naturais, como terremotos e 

epidemias, restando os haitianos em situação de graves privações. A MINUSTAH já se encontra 

em curso desde 2004. Essa atitude do Governo brasileiro tenciona a tradição histórica da 

diplomacia brasileira que se guia primordialmente pelo princípio da não-ingerência em relação 

a outros Estados nacionais. Justificando suas ações, o Brasil utilizou-se do discurso da não-

indiferença frente à situação dramática haitiana. O que tentamos entender e problematizar, 

utilizando-se de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, é como a teoria da guerra 

justa e a categoria intervenção humanitária/ manutenção da paz, mesmo sem serem explicitadas, 

fizeram parte das justificativas que levaram o Brasil a ir contra a literalidade do texto 

constitucional e desempenhar funções importantes no quadro da intervenção internacional 

ocorrida no Haiti. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Guerra justa; Direitos humanos; MINUSTAH. 


