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RESUMO 
 
A presente pesquisa tem a finalidade de analisar o perfil de Embaixadoras da Boa 
Vontade elegidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Como problemática 
surgiu as questões: quais padrões essas mulheres compartilham para assumirem os 
cargos de embaixadoras no Sistema ONU? e a partir desse padrão, o que poderíamos 
subentender sobre o sistema ONU em sua posição no cenário internacional? Dessa 
forma, a pesquisa foi realizada através de um levantamento de dados quantitativos e 
qualitativos, organizados por uma prosopografia das mulheres em cargos de 
embaixadoras da Boa Vontade no sistema ONU. A pesquisa prosopográfica tem por 
objetivo desvendar os padrões de relações e atividades via estudo da biografia de 
uma coletividade, comparar as informações e analisar pontos em comum. Como 
resultado foi identificado os seguintes padrões: representatividade de gênero; 
profissionalização de alta visibilidade, como artistas, ativistas, intelectuais e atletas; e 
afinidade prévia entre o discurso pessoal e o discurso do Sistema ONU. 
 
Palavras-chave: ONU; Mulher; Artes.  

  

INTRODUÇÃO  

O Sistema das Organizações das Nações Unidas (Sistema ONU) defende 

diversas agendas que compreende como fundamentais ao desenvolvimento humano. 

No que se refere às agendas de gênero existem organizações especializadas, como 

a ONU-Mulher, que defendem direitos das mulheres em situações muito conflitantes 

ao redor do mundo. Contudo, a escolha do Sistema ONU por embaixadoras da Boa 

Vontade acaba por possibilitar representatividade às mulheres no cenário 

internacional – o que pode contribuir positivamente para o empoderamento das 

mulheres em esferas profissionais, políticas, culturais e sociais.  
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Ainda que olhar para as instituições seja um nível relevante aos estudos de 

gênero, é preciso se perguntar: por que as atuais embaixadoras são quem são? Quais 

características compartilham que possam justificar as escolhas do Sistema ONU em 

tê-las em sua grade de ação internacional? Para responder essas duas perguntas que, 

em si se tornam apenas uma, levanta-se a hipótese de que a característica comum 

mais relevante é a visibilidade dessas mulheres previamente à escolha. Mas, como 

será visto ao longo do presente artigo, outras características também acabaram por 

ser identificadas a partir do uso da prosopografia sobre essas mulheres, como a 

representatividade de gênero e a afinidade de discursos prévios.   

Partindo da investigação de que essas mulheres possuem a visibilidade prévia 

à escolha, um primeiro caminho a ser traçado é a investigação sobre arte e 

visibilidade. Primeiramente faz saber que a arte aqui não se limita apenas às belas 

artes, mas todas as formas de vinculação e comunicação dessas mulheres com o 

público: cinema; literatura; artes visuais; televisão; moda etc. Segundo Margaret 

Imbroisi e Simone Martins (1998), podemos conceituar a arte de diversas maneiras, 

mas em suma, arte seria uma atividade humana ligada às manifestações de ordem 

estética, feita por artistas a partir de percepções, emoções e ideias. Para elas, a arte 

pode ser expressadas através da música, escultura, cinema, teatro, dança, 

arquitetura, etc.   

Dessa maneira, em toda a história da sociedade a arte esteve presente de 

diferentes formas e com diferentes objetivos, da mesma forma que dando destaque 

aos seus artistas, modelos e apoiadores. Ao dizer que a arte pode ser descrita como 

um:  

  

[...] reflexo do ser humano que muitas vezes representam a sua condição 
social-histórica e sua essência de ser pensante e uma criação humana de 
valores estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta, etc.) que sintetizam 
suas emoções, sua história, seus sentimentos e sua cultura.” (IMBROISI; 
MARTINS, 1998, s/p)  

  

 É possível, então, associar a importância das mulheres no campo das artes e 

em sua visibilidade – não apenas como modelos, mas como produtoras de conteúdo, 

expressões, manifestações e orientações no campo dos debates de gênero. Da 
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mesma forma, a visibilidade que a arte traz sobre as mulheres pode tornar-se um 

veículo de voz aos debates de gênero e ao empoderamento feminino.  

 Analisando  de  uma  perspectiva  pós-moderna  das  Relações  

Internacionais, desconstruindo o discurso dominante, dos conceitos concretos de 

soberania e Estado, é possível compreender os indivíduos como agentes 

internacionais. Ao buscar entender quem são essas mulheres nos cargos do Sistema 

ONU, tenta-se compreender como essas mulheres se fortaleceram enquanto agentes 

internacionais e sua associação com a ONU fortalece ambos os agentes. Essas 

transformações contemporâneas, como o surgimento de novos agentes 

internacionais, estão minando a articulação espaço-temporal que deu origem a o 

moderno Estado territorial, criando possibilidades de imaginar novas formas de 

organização de comunidades políticas (WALKER; CAMPBELL apud NOGUEIRA, 

MESSARI, 2005, p. 218).  

 Assim, este trabalho analisará a questão da arte e do movimento feminista no 

cenário internacional, através da Organização das Nações Unidas como um estudo 

de novos agentes nas relações internacionais. Utiliza-se a legitimidade do 

pensamento pós-modernista para sustentar a relevância da análise dos indivíduos – 

como os verdadeiros detentores da ação social e internacional – e o método da 

prosopografia para coletar os dados de formação dessas agentes e suas 

características em comum.  

 Começaremos este artigo abordando o sistema ONU, contando sobre o seu 

surgimento, suas funcionalidades e, principalmente, a criação de novas pautas em sua 

organização, sendo que esta varia de acordo com a evolução e 

desenvolvimento do cenário internacional. Visto isso, destacamos as novas pautas de 

gênero e criação de organismos especializados para esse assunto, que está 

ganhando cada vez mais espaço para debates. Depois fizemos um levantamento de 

dados quantitativo sobre todos os embaixadoras da boa vontade a fim de traçar um 

perfil comum entre eles e assim achar, se possível, um denominador comum. A partir 

desse levantamento extraímos diversas informações dos embaixadores que muitas 

vezes se repetiam e se articulavam e, a partir disso, conseguimos traçar um perfil de 

escolha da ONU para a ocupação desses cargos. Por fim, em uma pesquisa 



16 
 

 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, edição especial n.1, março, 2018, p. 13-29. ISSN: 2594-3839.
   

qualitativa, estudamos alguns embaixadores mais de perto para elucidar algumas 

questões sobre o perfil comum que encontramos.  

 

O Sistema ONU e as novas agendas internacionais  

  

 A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional 

formada por diversos países que se reuniram com o intuito de para trabalhar pela paz, 

manter a segurança, promover os direitos humanos, proteger o meio ambiente, 

promover ajuda humanitária em situações de miséria, desastres naturais e conflitos 

armados, promover a cooperação internacional e em atuar prol do desenvolvimento 

econômico e social mundial.  Essa organização substituiu a Liga das Nações, 

estabelecida em 28 de Abril de 1919, após o término da Segunda Guerra Mundial, a 

fim de impedir uma nova guerra mundial (ONU, 2017).  

 Fundada em 24 de Outubro de 1945, ficou definido, na Carta das Nações 

Unidas, que, para sua melhor atuação, os seus membros se comunicariam em seis 

idiomas oficiais: inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. Assim, a ONU, se 

estruturou de uma forma que pudesse atender seus múltiplos mandatos, teria seis 

órgãos principais, a Assembléia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho 

Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional e o Secretariado 

(ONU, 2017).  

 A estrutura da ONU é formada pelos seis principais órgãos da Organização, por 

Agências especializadas, Fundos, Programas, Comissões, Departamentos e 

Escritórios. No momento, as Nações Unidas têm 26 programas, fundos e agências 

vinculados de diversas formas com a ONU. Todos os organismos têm uma área 

específica de atuação e prestam assistência técnica e humanitária nas mais diversas 

áreas. Esses organismos são separados, autônomos, com seus próprios orçamentos 

e funcionários internacionais, que estão ligados à ONU através de acordos 

internacionais (ONU, 2017).  

Com a emergência o movimento feminista no cenário internacional, a ONU apoiou os 

direitos das mulheres a partir da Carta da Organização e crescendo para a criação de 

um organismo próprio dentro do órgão. Desse modo, segundo a ONU-Mulheres (2017) 
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em 2010, a Assembléia Geral da ONU votou, por unanimidade, a criação de um órgão 

único da ONU encarregado de acelerar os progressos para alcançar a igualdade de 

gênero e fortalecer a autonomia das mulheres.  

 Esse organismo, que viabiliza a igualdade de gênero e o empoderamento das 

mulheres, se constitui em quatro agências e escritórios: o Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), a Divisão para o Avanço das Mulheres 

(DAW), o Escritório de Assessoria Especial em Questões de Gênero e o Instituto 

Internacional de Treinamento e  

Pesquisa para a Promoção da Mulher. A esse conjunto de instituições pode-se 

denominar de ONU-Mulher, muito mais do que uma organização, é compreendida 

como um conjunto de iniciativas do Sistema ONU por suas diversas instituições (ONU-

Mulheres, 2017).  

 A ONU Mulheres começou a funcionar em 1° de janeiro de 2011. No primeiro 

ano da ONU, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC) estabeleceu sua Comissão 

sobre o Status da Mulher, como o principal órgão de decisão política dedicado 

exclusivamente à igualdade de gêneros e ao avanço das mulheres. Uma de suas 

primeiras realizações foi assegurar a neutralidade de gênero no projeto de Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. (ONU-Mulheres, 2017) De acordo com a Divisão da 

ONU em sua revisão das quatro Conferências Mundiais para o Empoderamento das 

Mulheres:  

  

A transformação fundamental foi o reconhecimento da necessidade de mudar 
o foco da mulher para o conceito de gênero, reconhecendo que toda a 
estrutura da sociedade, e todas as relações entre homens e mulheres dentro 
dela, tiveram que ser reavaliados. Só por essa fundamental reestruturação da 
sociedade e suas instituições poderiam as mulheres ter plenos poderes para 
tomar o seu lugar de direito como parceiros iguais aos dos homens em todos 
os aspectos da vida. Essa mudança representou uma reafirmação de que os 
direitos das mulheres são direitos humanos e que a igualdade de gênero era 
uma questão de interesse universal, beneficiando a todos.(ONU-Mulheres, 
2017).  

  

Dessa forma, os novos temas, como questões ambientais, segurança humana 

e paz positiva, passaram a dividir espaço com os temas de gênero que, foi pouco a 

pouco saindo das pautas da Organização Mundial da Saúde e dos Direitos Humanos, 
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e ganhando corpo institucional próprio. Atualmente a ONU-Mulheres tem diversas 

representações institucionais, bem como embaixadoras da boa vontade que a 

representam, tanto nas organizações que compõem a ONU-Mulheres, como em 

outras instituições, como no caso da UNICEF. Especificamente no caso da UNICEF, 

esta foi a primeira organização a ter um embaixador da Boa Vontade, em 1953 (ONU, 

2017).  

  

AS EMBAIXADORAS DA BOA VONTADE  

  

Segundo a Organização das Nações Unidas (2017), o programa dos 

Embaixadores da Boa Vontade atua nas Nações Unidas desde 1953. Danny Kaye, 

artista americano, foi o primeiro embaixador de boa vontade a ser nomeado pela 

UNICEF, desempenhando essa função durante 33 anos. A partir desse momento, 

várias personalidades distintas trabalharam como Embaixadores de Boa Vontade em 

todo o sistema da ONU. Há Embaixadores que são nomeados para atuar em seu país 

de origem ou globalmente, por meio das agências, fundos e programas da ONU.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas (2017) esta rede de figuras 

públicas conta com cerca de 200 personalidades, criando conscientização sobre uma 

ampla gama de questões, desde o empoderamento de refugiados, crianças e 

mulheres até o papel da manufatura e desenvolvimento industrial sustentável. Os 

Embaixadores da Boa Vontade são designados pelos Chefes dos Fundos das Nações 

Unidas, Programas e Agências Especializadas e são aprovados pelo Secretário-

Geral. Algumas agências também usam personalidades eminentes em outras 

capacidades, como a UNESCO, que designou "Artistas pela Paz".  

Dentre as atividades que um Embaixador da Boa Vontade pode desempenhar 

estão: contatos com a mídia, buscando sensibilizar o público; organização e 

participação em eventos internacionais; concessão de imagem para uso em 

campanhas de arrecadação de fundos, cartazes, etc.; visita a lugares em situação de 

conflito, conhecendo melhor a realidade local; entre outros. Eles são indivíduos 

selecionados nos campos da arte, literatura, ciência, entretenimento, esportes ou 



19 
 

 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, edição especial n.1, março, 2018, p. 13-29. ISSN: 2594-3839.
   

outros campos da vida pública, que concordaram em ajudar a concentrar a atenção 

mundial no trabalho das Nações Unidas (ONU, 2017).  

Nesse sentido, ao olhar para as embaixadoras da boa vontade, elaborando um 

pequeno levantamento de dados, podemos observar a existência de vários padrões 

que giram em torno dos perfis dos embaixadores da boa vontade. A primeira questão 

levantada foi a respeito do percentual de gênero de todos os embaixadores da boa 

vontade, onde podemos verificar que a diferença da presença entre homens e 

mulheres é pequena. Como a ONU se diz uma organização que se preocupa com a 

questão da igualdade de gênero, constatamos que realmente a instituição prima pela 

inserção das mulheres nas questões internacionais, em, praticamente, todos os 

organismos e cargos dentro dos organismos.  

  

Gráfico 1: identificação de gênero dos Embaixadores da Boa Vontade, 2017 

 

Fonte: elaboração dos autores, 2017. 

  

No segundo levantamento, foi constatado quais profissões que mais se mais 

sobressaem dentro dos organismos. Verificamos que, entre os 185 embaixadores 

pesquisados, 55,7% deles são artistas, 10,8% atletas e os outros são divididos em 

empresários, ativistas, ex-políticos, cientistas, membros da monarquia e jornalistas. 
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Gráfico 2: identificação profissional dos Embaixadores da Boa Vontade, 2017  

 

Fonte: elaboração dos autores, 2017. 

  

Ao analisarmos os perfis femininos, vemos que a maior porcentagem de 

mulheres no cargo é de profissionalização prévia nas artes, seguidas pelas de famílias 

reais (monarcas) e atletas (esportistas). Sobre as de família real a própria formação 

política de seus cargos em suas nações já denotam visibilidade e responsabilidade 

social. Mas, no caso das artistas, será que apenas a visibilidade prévia (Fama) seria 

suficiente para suas escolhas? E todas as outras artistas que não fazem parte desses 

cargos? Por isso é preciso investigar mais esse grupo majoritário no resultado do 

gráfico 2.  

Nos gráficos a seguir podemos verificar padrões de idade, tipo de profissão 

artística, nacionalidade, etnia (fenótipo), e o estado da carreira no momento, ou seja, 

teste de variáveis em busca de respostas sobre padrões desse coletivo. Vamos iniciar 

pela idade, uma variável que pode indicar o tempo de exposição e visibilidade, bem 

como indicar uma certa segurança na imagem da agente (previsibilidade) ao 

representar valores de uma organização internacional.  
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Gráfico 3: identificação etária das Embaixadoras da Boa Vontade de origem 

artística 

 

Fonte: elaboração dos autores, 2017. 

  

De acordo com o gráfico acima, conseguimos perceber que há mulheres de 

todas as faixas etárias presente nos quadros de embaixadoras da Boa Vontade. No 

entanto, vemos que a grande maioria, se classifica dentro da faixa etária, de 41 à 50 

anos. Uma das explicações para esse fato é que as candidatas são escolhidas no 

auge da sua carreira, quando ampliam a sua visibilidade para o âmbito internacional, 

através de trabalhos que obtiveram sucesso, onde ganharam diversos prêmios e 

grande influência social, se tornando grandes formadores de opinião.   

Entre esse meio artístico, somos capazes de perceber também diversas 

carreiras, mas as carreiras artísticas que mais se destacam são a de atriz (56,8%) e 

cantora (36,4%), seguido por outras como dançarina (2,3%), apresentadora (2,3%) e 

modelo (2,3%). Uma explicação para esse aspecto é o nível de visibilidade 

internacional que as atrizes e cantoras conseguem atingir. Uma possível associação 

seria de que as atrizes, com superproduções cinematográficas, e as cantoras, com 

inúmeros shows e aparições midiáticas, compreendem uma forte rede de prestígio e 

status na sociedade internacional, sendo facilmente divulgadas e ampliando seus 

alcances por meio dos circuitos comerciais e das novas mídias, como a internet. 
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Gráfico 4: tipos profissionais em artes das Embaixadoras da Boa Vontade  

 

Fonte: elaboração dos autores, 2017. 

  

Como também foi levantado o país de origem dessas artistas e celebridades, 

onde podemos ver vários países de diversos continentes presentes na lista. No 

entanto, um fato curioso foi verificar que a ampla maioria dos artistas são originários 

dos Estados Unidos. Uma explicação extremamente possível, nesse contexto, seria 

o grau de soft power3 que os Estados Unidos possui em escala internacional. Países 

como a China, Itália e Reino Unido também estão presentes com uma quantidade 

considerável de embaixadores da boa vontade. Mas os Estados Unidos, atualmente, 

lideram essa questão, disseminando sua influência e seus valores dentro da 

Organização das Nações Unidas e para o mundo inteiro. Esses dados podem ser 

observados no gráfico a seguir:   

 

 

 

                                            
3 Termo cunhado pelo autor Joseph Nye para definir o poder brando, caracterizado pelos elementos 

da mídia e a cultura.  Segundo Nye (2004), “poder é a habilidade de influenciar o comportamento dos 

outros para conseguir o resultado que se quer”.  
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Gráfico 5: Origem das Embaixadoras da Boa Vontade associadas às artes  

 

Fonte: elaboração dos autores, 2017. 

 

Vemos também que, por mais que existam uma diversidade étnica e racial. 

Contudo, a grande maioria são caucasianas (brancas). Aqui poderíamos levantar uma 

hipótese a estrutura da nossa sociedade em geral, onde um determinado povo ainda 

tem mais acesso aos meios midiáticos e culturais.  
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Gráfico 6: Origem das Embaixadoras da Boa Vontade associadas às artes  

  

Fonte: elaboração dos autores, 2017. 

 

Por fim, podemos notar que a maioria arrebatadora das embaixadoras ainda 

estão atuando ativamente em suas carreiras, ao passo que somente 4% delas se 

aposentaram da carreira e se dedicam exclusivamente para o trabalho de ativismo 

junto a ONU (Gráfico 7). Dessa forma, é possível deduzir que estar em atividade 

profissional significa estar em visibilidade ao público. Portanto, pode-se inferir que 

dentro das orientações de escolha do Sistema ONU por embaixadoras, está a 

visibilidade ativa.  
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Gráfico 7: Origem das Embaixadoras da Boa Vontade associadas às artes  

 

  

Fonte: elaboração dos autores, 2017. 

Pode-se dizer que, diante dos dados da presente coleta, observa-se que as 

embaixadores, em sua maioria são: atrizes brancas (anglo-saxãs), entre 30 e 60 anos, 

ainda em atividade profissional. Por isso, além da visibilidade, é possível ainda inferir 

que elas são, em sua maioria, ocidentais – ou seja, da cultura ocidental do 

entretenimento artístico. Uma pergunta que surge – e que não teremos resposta na 

presente pesquisa é: elas são escolhidas por ter a cultura ocidental do entretenimento 

maior alcance global ou porque como mulheres ocidentais compartilham os valores 

do Sistema ONU?    

Apesar das diversas questões que surgem diante dos dados, as Embaixadoras 

da Boa Vontade possuem interesse em usar seu tempo e influência para disseminar 

os valores do sistema ONU e realizar os projetos da instituição. Além de estimular a 

atenção para alguma questão específica, alguns auxiliam as campanhas 

internacionais. Portanto, como convidadas, essas mulheres de grande visibilidade 

confirmam que possuem afinidades com os valores do Sistema ONU e os 

reproduzem. Mas mais do que reproduzir essas mulheres também podem trazer 

debates e orientar pautas enquanto participantes dos fóruns e eventos internacionais.  
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Ao analisar falas e posicionamentos de algumas dessas embaixadoras, ainda 

que brevemente, tanto dentro como fora do Sistema ONU (Youtube, redes sociais e 

entrevistas, por exemplo), essas mulheres se posicionam igualmente sobre os temas 

de gênero, utilizando de sua visibilidade para fomentar o debate. Por isso, mais uma 

vez, vale ressaltar que todas as pessoas, para serem indicadas para as posições, 

para a ONU (2017), devem preencher uma lista de requisitos obrigatórios, tais como: 

notoriedade, idoneidade, conhecimento do tema e disponibilidade para a participação 

em campanhas e eventos. Para serem elegidas e para se manterem em seus cargos, 

os embaixadores não ganham nenhum tipo de remuneração monetária, pelo 

contrário, muitos contribuem com seu próprio capital.  

  

  

EXPOSIÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS DE ALGUMAS EMBAIXADORAS  

  

No presente momento do artigo expõem-se alguns dados biográficos obtidos 

na prosopografia qualitativa de algumas dessas embaixadoras. A escolha dessas 

mulheres foi feita a partir dos padrões majoritários encontrados na coleta quantitativa 

dos dados. As fontes das informações advieram dos sites pessoais das 

personalidades.  

  

Angelina Jolie: Atriz, cineasta e ativista humanitária. norte americana. Em 2001, 

alcançou reconhecimento internacional após sua atuação no filme Lara Croft: Tomb 

Raider, estabelecendo-se entre as principais atrizes de Hollywood. Como uma figura 

pública, é citada como uma das pessoas mais influentes e poderosas na indústria de 

entretenimento americana. Seu tranalho na ONU tem maior relevância na defesa em 

favor dos refugiados tendo sido nomeada Enviada Especial para o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).  

Christina Aguilera: Cantora, compositora e atriz norte americana. Aguilera é 

reconhecida como um ícone pop, ganhando o título "Princesa do Pop" após o 

lançamento de seu primeiro álbum. Seu trabalho rendeu cinco Grammy Awards, um 



27 
 

 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, edição especial n.1, março, 2018, p. 13-29. ISSN: 2594-3839.
   

Grammy Latino e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. A revista Time listou 

Aguilera entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2013. Depois de ter sido 

nomeado Embaixador Global Contra a Fome desde 2010, a Aguilera visitou as 

operações do PAM na Guatemala, Haiti, Ruanda, Equador e usa seus imensos 

seguidores nas redes sociais para defender o apoio ao PAM.   

  

Drew Barrymore: Atriz, autora, diretora, modelo e produtora norte americana. Seu 

maior sucesso foi a atuação no filme ET Extra-Terrestrial, de Steven Spilberg, ainda 

crinaça. Drew Barrymore hoje é uma das atrizes que passam mais credibilidade no 

cinema. Foi nomeada como Embaixadora Contra a Fome pelo Programa Mundial de 

Alimentos das Nações Unidas (PAM) e encarregada da tarefa de usar sua visibilidade 

para defender projetos de alimentação escolar em alguns dos países mais pobres do 

mundo.  

  

Emma Watson: Atriz e modelo britânica. Construiu sua visibilidade internacional 

através da personagem Hermione no filme Harry Potter, passando de atriz amadora 

para atriz profissional e conhecida no mundo inteiro, principalmente dentre o público 

jovem. Atua como embaixadora da ONU Mulheres, promovendo a campanha 

#HeForShe, que propaga a solidariedade mundial em apoio aos direitos das mulheres 

e à plena igualdade entre mulheres e homens.  

  

Gisele Bunchen: Supermodelo, filantropa, atriz e empresária brasileira. Em 1991, foi 

reconhecida como a melhor modelo do mundo. Em 2013, foi escolhida pela Revista 

Época, uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil. Com mais de 500 

capas de revistas em seu currículo, é a terceira personalidade feminina da história 

com mais capas com sua imagem. Embaixadora da Boa Vontade do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, recebeu o convite do presidente da França 

Emmanuel Macron para participar do lançamento do Pacto Global para o Meio 

Ambiente.  
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Nicole Kidman: Atriz e produtora de cinema norte americana. Ganhou 

reconhecimento internacional por suas performances nos filmes Days of Thunder, Far 

and Away e Batman Forever. Depois disso, ganhou vários premios entre Oscars, 

Grammys e Globos de ouro. Atua como embaixadora da ONU Mulheres, promovendo 

a campanha #HeForShe, que propaga a solidariedade mundial em apoio aos direitos 

das mulheres e à plena igualdade entre mulheres e homens.  

  

De modo geral, os presentes dados qualitativos expõem as figuras por detrás 

dos dados quantitativos. Como indivíduos, essas mulheres são, em conjunto com o 

Sistema ONU, agentes internacionais que usam da visibilidade para defender 

agendas e orientar a prática de outros agentes internacionais, como de sociedades. 

Além de trazer representatividade de gênero (por serem mulheres) e além da 

visibilidade, como é possível ver, essas embaixadoras trazem consigo discursos e 

afinidades prévias aos valores do Sistema ONU.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Como resultado dessa pesquisa verificou-se padrões para a escolha das 

embaixadoras da boa vontade. Apesar da Organização das Nações Unidas 

esforçarem-se para abarcar uma diversidade de indivíduos, agindo de acordo com os 

seus princípios vigentes na Carta das Nações Unidas e respeitando os Direitos 

Humanos, existe uma tendência à escolha de atrizes brancas, especialmente dos 

EUA e Reino Unido, entre 30 e 60 anos e ainda em atividade profissional. O objetivo 

primordial da ONU em relação aos Embaixadores da Boa Vontade é recrutar 

celebridades que sejam influenciadores e formadores de opinião no âmbito nacional 

para ser porta voz das diversas agendas da Organização, se apropriando do alcance 

da cultura ocidental de entretenimento e mobilizando seus fãs e seguidores para 

fortalecer discursos internacionais. Desse modo, essas celebridades foram 

escolhidas quando estão no auge de sua carreira, ou seja, com estabilidade – o que 

diminui os riscos de representatividade (escândalos, descobertas indesejadas etc. 

sobre a pessoa durante a atividade representativa da ONU). Nesse sentido mais 
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perguntas surgem sobre os dados encontrados, como: a relação entre ocidente e 

Sistema ONU; a capacidade de associação entre agentes diversos (indivíduo e 

regimes internacionais); representatividade e empoderamento (se de fato o primeiro 

se associa ao segundo); etc. Nesse sentido, a presente pesquisa concluiu sua coleta 

de dados de iniciação científica trazendo algumas respostas e dando espaço para 

muitas outras avaliações futuras.   
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