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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem o intuito de apresentar as várias facetas que envolve a 

participação brasileira nas operações de paz das Nações Unidas, sempre buscando a 

imparcialidade no assunto já que por motivos particulares isto poderia facilmente acontecer. 

Dentro da pesquisa realizada se busca demonstrar que a forma de agir brasileira 

acerca do tema esta umbilicalmente ligada a evolução histórica da política externa deste país. 

Por esta razão, tecer algumas linhas sobre esta evolução se mostrou imprescindível durante a 

realização do trabalho. Posteriormente, tentar-se-á demonstrar as razões pelas quais o Brasil 

tem sido tão participativo nas operações de paz, por motivos que vão desde a política externa, 

visando os benefícios financeiros ou de prestígio internacional, até a vocação solidária e 

humanitária que este acredita possuir. 

Ademais, o trabalho conta com a análise de três operações das quais se considera de 

maior importância para a política externa brasileira, haja vista que o Brasil disponibilizou 

grandes contingentes para estas operações e as mesmas foram objeto de grandes discussões na 

mídia internacional. Além do que, trata-se de tema atual e ainda em voga. 

Destaca-se o ponto que trata da atuação brasileira com vistas para a reforma tão 

pretendida do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O qual se destinou grande atenção 

por se tratar de um tema muitas vezes polemizado e posto de forma equivocada, apenas com o 

intuito de deturpar o assunto e fazer com que se torne jogo de interesse político.  

Outro ponto que merece destaque é a utilização do desporto como forma de se 

atingir outros objetivos que não o desportivo. Dentro do trabalho foram citados alguns bons 

exemplos de como o esporte pode derrubar barreiras que a diplomacia não havia conseguido. 

Entretanto, não se pode esquecer que o esporte também já foi manipulado com fins pouco 

dignos, como o boicote por parte dos Estados Unidos da América nas Olimpíadas de Moscou, 

em 1980, em protesto contra a invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas. Em retribuição 

em 1994 a URSS não participou das Olimpíadas de Los Angeles alegando a falta de 

segurança para a delegação de atletas soviéticos.   

A pesquisa foi a mais ampla e multidisciplinar possível, tendo em vista que o tema 

assim requisitava. Realizou-se a pesquisa em obras jurídicas, políticas e sociais. Bem como, a 

pesquisa buscou obras de grande peso doutrinário; sítios virtuais dos órgãos oficiais 

brasileiros, das Nações Unidas e de meios de comunicação formadores da opinião popular.  

Desta forma, espera-se que o tema esteja exposto de forma clara e objetiva para que 

atinja prontamente o leitor. 
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1. A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NAS OPERAÇÕES DE PAZ DAS 

NAÇÕES UNIDAS 

 

1. 1. Evolução histórica 

 

O Brasil como um dos membros fundadores da Liga das Nações e posteriormente 

das Nações Unidas sempre buscou contribuir efetivamente para a manutenção da paz e da 

segurança internacional, objetivo primeiro de ambas organizações, constante respectivamente 

no preâmbulo do Pacto da Sociedade das Nações e no artigo 1º da Carta das Nações Unidas – 

CNU1.  

Voltando um pouco no tempo, ainda na década de 30, do Século XX, mais 

especificamente em Junho de 1933 a Maio de 1934, em Letícia se sucedeu a primeira 

participação brasileira em uma operação de paz2. A operação se deu necessária em razão do 

conflito fronteiriço na região amazônica entre Peru e Colômbia.  

Esta fronteira fora demarcada anteriormente no Tratado de Lima de 1922, assinado 

entre os dois países. Entretanto, o Peru se recusou a deixar que o porto de Letícia fosse 

ocupado pela Colômbia, levando o Peru a denunciar o acordo em 1922. Este território 

interessava à Colômbia porque lhe propiciava acesso direito ao rio amazônico.  

A Liga das Nações teve que intervir tentando resolver o problema por meio da 

mediação, e neste caso se pode destacar a atuação brasileira satisfatória. A qual se deu com a 

presença do Capitão-de-Fragata Alberto de Lemos Bastos, da Marinha, com o apoio de cerca 

de 150 militares cedidos pela Colômbia. Todavia os militares colombianos usavam insígnias 

para indicar que estavam atuando sob a égide da Liga das Nações.  

A administração do território de Letícia durou quase um ano.  

Embora na época o Brasil já não era mais um dos integrantes da Liga das Nações3, 

fora convidado a compor a Comissão que interveio neste conflito por duas razões, uma 

                                                 
1A Liga das Nações começou a ser idealizada na Conferência de Paz em Paris, em 1919. Entretanto, 

oficialmente entrou em vigor em 10 de Janeiro de 1920. 
Data de 25 de Abril de 1945, na cidade de São Francisco, a realização da conferência que contou com a 

participação de representantes de cinquenta nações com o objetivo de criar a nova organização internacional, que 
receberia o nome de Organização das Nações Unidas.   

2Vale lembrar ainda que LAFER,Celso. A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira, 
São Paulo: Perspectiva, 2004, pág. 53, relata a participação brasileira em outro conflito – Guerra do Chaco, entre 
Paraguai e Bolívia. Porém, este conflito não estava inserido na atuação da Liga das Nações.  

3O Brasil comunicou oficialmente sua retirada em Junho de 1926, por intermédio de nota dirigida à Secretaria 
Geral. Atitude tomada diretamente pelo presidente Artur Bernardes e seu ministro das Relações Exteriores, Félix 
Pacheco, e apesar de contrário a esta atitude cumprida pelo chefe da delegação brasileira, Afrânio de Melo 
Franco.  
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consoante as suas várias tentativas de mediação neste caso e a pela posição geográfica 

brasileira, sendo o principal país amazônico com fronteira contígua à zona conturbada.  

O Brasil tomou esta atitude porque queria proteger alguns interesses próprios. 

Estava preocupado com o fato de que os territórios a leste da linha Apapóris-Tabatinga, que já 

eram reconhecidos pelo Peru poderiam vir a ser reivindicado pela Colômbia, uma vez que esta 

ficou com a posse das terras que eram do Peru. 

Finalmente, as negociações que selaram a paz e restabeleceu o vigor do Tratado de 

Nice aconteceram em uma cerimônia presidida pelo então Chefe de Governo Provisório, 

Getúlio Vargas, na cidade do Rio de Janeiro. 

O segundo conflito no qual o Brasil participou como mediador, já no âmbito das 

Nações Unidas, foi na Guerra da Grécia.  

O Brasil garantiu sua participação com a presença do Capitão-Tenente John 

Anderesen Munro, da Marinha, e o Capitão Hervê Pedroso, do Exército que serviram na 

Delegação Brasileira da Comissão Especial das Nações Unidas para os Balcãs – UNSCOB, 

criada em 21 de Outubro de 1947 pela Resolução 109 (II) da Assembléia Geral das Nações 

Unidas – AGNU, com duração até 1951.  

A finalidade desta operação era a cooperação entre as forças das Nações Unidas 

conjuntamente com as autoridades regionais no problema dos refugiados e monitorar a 

situação na fronteira da Grécia, a qual enfrentava uma guerra civil e havia indícios que países 

como a Albânia, a Bulgária e a ex-Iugoslávia estariam intervindo na guerra grega.  

A participação das Forças Armadas brasileiras ocorreu deste 1948 até 1949, com seu 

encerramento marcado pela falta de recursos financeiros.  

Todavia, apesar de ter sido tecido este esboço histórico de uma operação que não é 

considerada propriamente uma operação de paz4, este fato foi marcante para a história 

                                                                                                                                                         
 
4Vê-se necessário breves comentários acerca das Operações de Paz das Nações Unidas, sem entrar em 

pormenores devido não ser o foco principal deste trabalho, entretanto fundamental para o desenvolvimento do 
mesmo.  
A expressão operações de paz - peacekeeping operations surgiu após o estabelecimento da operação UNEF ou 

FENU I, em 1956, anteriormente citada, quando usada pelo General Drag Hammarskjöld, então Secretário-Geral 
das Nações Unidas. Entretanto, a terminologia vem se modificando conforme se modifica a natureza das 
operações de paz. 
Os principais conceitos e definições constam de vários documentos, como a Agenda para a Paz de 1992; o 

Relatório Especial sobre a Manutenção da Paz, do Secretário-Geral das Nações Unidas, de Março de 1994; o 
Suplemento à Agenda para a Paz, de 1995; e vários outros documentos da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte sobre o assunto: Relatório de Atenas do NACC, de Dezembro de 1995 - multifuncional peacekeeping; 
MC400/1 – Military Implementation of Alliance Strategy; MC 327/1 – Military Concept for NATO Peace 
Support Operations; e o MC 411 – NATO Civil-Military Cooperation Policy. 
Originalmente as operações de paz eram acordos previamente pactuados, com termo final ou não, com a 

finalidade de se alcançar o cessar-fogo ou como forma de dissuasão, capaz de diminuir ou eliminar as 
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brasileira por ser a primeira vez que o Itamaraty e as Forças Armadas trabalharam juntas em 

atividades das Nações Unidas com o objetivo para a manutenção da paz e segurança 

internacional. 

Posteriormente, o Brasil atuou na United Nations Emergency Force – UNEF I, ou 

Força de Emergência das Nações Unidas – FENU I, também conhecida como o Batalhão de 

Suez, esta sim uma operação de manutenção de paz à cargo das Nações Unidas. A 

participação do Brasil neste conflito se dava através da supervisão do cessar-fogo entre as 

tropas egípcias e israelenses.  

O Brasil exerceu o comando operacional da FENU I de Janeiro a Agosto de 1954, 

com o General Carlos Paiva Chaves; e, de Janeiro de 1965 a Janeiro de 1966, com o General 

                                                                                                                                                         
hostilidades. Ou seja, as operações de paz de primeira geração servem como meio de manutenção da paz e a 
negociação de um acordo definitivo. 
Para GARCÍA, Joel Hernández. Las operaciones de paz de la ONU: del optimismo a la cautela, no livro Las 

Naciones Unidas en su 50º aniversário, Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 1º edición. México: IMRED, 1995, pág. 117, o conceito de operações de paz “se utiliza en 
el presente trabajo en sentido amplio: compreende tanto las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) 
en un sentido estricto como las distintas modalidades de ejcución de acciones coercitivas bajo el capítulo VII de 
la Carta y las missiones civiles que son autorizadas por la Asamblea General y el Secretario General. 
Necessariamente, el mayor énfasis tendrá que por ser puesto en las OMP, toda vez que es la forma más recurrida 
de la ONU para desplegar una presencia en el terreno". 
Nas palavras de FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarisse da. O Brasil e as Operações de Manutenção de 

Paz das Nações Unidas, Brasília: FUNAG, 1999, pág. 198: "A participação brasileira nesses episódios, além de 
marcar o início do engajamanto do Brasil nesse gênero de operação, serve também como referência para mostrar 
a disposição do País de empreender atividades voltadas para a promoção e consolidação da paz". 
Adverte, posteriormente em sua conclusão sobre a terminologia – operações de paz, pág. 267, que o termo 

peacekeeping passou a ser usado de forma genérica abrangendo todas as atividades que têm por fim a prevenção, 
manutenção e restauração da paz, até mesmo aquelas com caráter humanitário internacional. 
As operações de paz não estão previstas explicitamente nos dispositivos da CNU, elas são os chamados 

poderes implícitos assim intitulados pela doutrina. Idem, págs. 66-67.   
Até hoje não existe consenso sobre qual o dispositivo da CNU que poderia fornecer o embasamento jurídico 

para a criação das operações de paz. Entre as várias hipóteses levantadas podem ser citadas as do art. 36 (que 
autoriza o CSNU a recomendar às partes em conflito procedimentos ou métodos de solução apropriados), do art. 
40 (que autoriza o CSNU, antes de aplicar sanções ou ações militares par manter ou restabelecer a paz, a 
convidar as partes interessadas a que aceitem as medidas provisórias que lhe pareçam necessárias ou 
aconselháveis) ou mesmo do chamado Capítulo VI ½ (tese segundo a qual prevê medidas pacíficas de solução de 
controvérsias, nem do Capítulo VI nem do Capítulo VII, que prevê medidas coercitivas para a manutenção ou 
restabelecimento da paz, mas sim no interstício entre ambos). Ver CANNABRAVA, Ivan. O Brasil e as 
operações de manutenção da paz. In: Revista Política Externa. Vol. 5, nº 3, Dez/Jan/Fev 1996-1997. São Paulo: 
Editora Paz e Terra, 1997, págs. 93-105. 
BAPTISTA, Eduardo Correia. O poder público bélico em direito internacional : o uso da força pelas Nações 

Unidas em especial . Lisboa : Tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas (Direito Internacional 
Público), apresentada à Universidade de Lisboa através da Faculdade de Direito, 2003, págs. 909-910, explica 
que não está correto falar que as operações de manutenção de paz não tem fundamento legal, pois o artigo 1º, nº 
1 fala da capacidade das Nações Unidas no domínio da paz e da segurança internacional o que é suficientemente 
amplo para abrange-las. Que o Capítulo VI literalmente apenas confere ao CSNU competência para “investigar 
controvérsias ou situações com vista a determinar se podem vir a ser um perigo para a paz”. A conclusão em que 
chegou foi que se estas operações tiverem o “consentimento de todos os Estados e/ou principais partes 
implicadas, e não gozarem de poder público bélicos, podem ser criadas quer perante questões visadas pelo 
Capítulo VI, quer em face de questões que são pressupostos de aplicação do Capítulo VII”. 
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Syseno Sarmento. Juntamente com o Brasil participaram o Canadá, a Colômbia, a Dinamarca, 

a Finlândia, a Índia, a Indonésia, a ex-Iugoslávia, a Noruega e a Suécia. 

Nas operações de paz da primeira geração5 das Nações Unidas o Brasil contribuiu 

limitadamente, somente com à cessão de pequenos contingentes de militares, tendo como 

exemplo as operações exercidas no Congo, na Nova Guiné e no conflito entre Índia e 

Paquistão6. 

Somente nas operações de segunda geração7 das Nações Unidas, que tievram início 

no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, o Brasil começou a se envolver nos programas 

de paz contingentes de outras áreas, com observadores militares e eleitorais, policiais, 

médicos, peritos em desminagem entre outros.  

                                                 
5As operações de paz são divididas em duas fases. A primeira vai de 1948 até 1988 e a segunda de 1988 até os 

dias atuais. 
As operações de paz da primeira geração são marcadas pelas seguintes características: eram autorizadas pelo 

CS ou, excepcionalmente, pela AGNU; em princípio com o consentimento das partes; com o objetivo de assistir 
as Nações Unidas no sentido de provocar a cessação de hostilidades, de prevenir o seu reacendimento e de 
contribuir para o restabelecimento da normalidade.  
Podiam ser divididas em duas espécies: em missões de observadores militares das Nações Unidas -  United 

Nations Mlitary Observer Missions, e nas Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas -  United Nations 
Peacekeeping Forces.  
Estas eram formadas por contingentes de forças armadas fornecidos pelos Estados-membros, as quais tinham 

como função essencial a assistência no sentido de evitar o reacendimento de combates, de restabelecer e manter 
a legalidade e a ordem e de promover um regresso à normalidade.  

6Na operação de paz no Congo, chamada United Nations Operation in the Congo – ONUC, o Brasil contribuiu 
com pilotos de avião, de transporte e de helicópteros, bem como com pessoal de terra, de Julho de 1960 a Junho 
de 1964. No conflito entre Índia e Paquistão, United Nations India-Pakistan Observation Misson – ONIPOM, o 
Brasil cedeu observadores militares que atuaram na fronteira entre a Índia e Paquistão após o cessar-fogo da 
guerra, de 26 de Setembro de 1965 a 22 de Março de 1966. Já, na missão na Nova Guiné, United Nations 
Security Force in West New Guinea – UNSF, o Brasil contribuiu com observadores militares juntamente com o 
Ceilão, Índia, Irlanda, Nigéria e Suécia. 

7Nas operações de paz de segunda geração suas características se modificam, deixando de ser 
predominantemente militar, como o acompanhamento do cessar-fogo e passam a ser de prevenção da volta de 
hostilidades. 
O Secretário-Geral das Nações Unidas Bouros Bouros-Ghali, no relatório "Agenda para a Paz", expõe algumas 

mudanças nas operações de paz das Nações Unidas que considera tanto como mudanças quantitativas como 
qualitativas. Fundamentando-as como sendo consequência do aumento considerável do número de operações de 
paz.  
A primeira mudança é que os conflitos deixam de ser entre Estados para ser dentro dos Estados. Depois, vem a 

questão do uso da força para proteção de operações humanitárias. Ademais, as operações que antes tinham 
somente caráter militar após um cessar-fogo, agora se realizam antes mesmo de ser negociado um acordo para 
tanto e os contingentes passaram a ser integrados por civis e policiais, bem como de organismos 
intergovernamentais e não-governamentais.  
Por fim, as operações de paz passam a ter caráter multifuncional, ou seja, incluem, além das funções que 

exercia anteriormente, agora incluem o monitoramento eleitoral, a verificação de violações de direitos humanos, 
a supervisão de aquartelamentos e desmobilização de ex-combatentes, bem como de sua reinserção na vida civil, 
o recolhimento e destruição de armamentos, a garantia de fornecimento de assistência humanitária, o auxílio para 
o retorno de refugiados e deslocados internos, a reconstrução de estradas, pontes e da infra-estrutura do país, o 
trabalho de desminagem, a colaboração na administração de países em fase de reconciliação nacional, etc.  
Sobre as gerações das operações de paz ver MARTINS, Margarida Salema D´Oliveira e MARTINS, Afonso 

D´Oliveira. Direito das Organizações Internacionais II, 2º edição revista e actualizada. Lisboa: Editora 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, pág. 88-111.  
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O Brasil acompanhando o aumento do número de operações de paz realizadas pelas 

Nações Unidas também aumentou significativamente o seu número participações. Da mesma 

forma aumentou a sua projeção político internacional, em especial, nas questões envolvendo 

conflitos em países da América Latina. 

 

1. 2. Obrigação de colaborar com as operações de paz das Nações Unidas 

 

A Organização das Nações Unidas – ONU foi criada no final da década de 40 do 

século passado, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo de outrora ficou 

dividido em dois, dominada cada parte por uma superpotência a quem lhes cabia garantir e 

decidir sobre a paz e a segurança internacional dentro do território de domínio de cada uma. A 

questão da paz e da segurança internacional ficava esquecida pelas demais nações.  

Até que com a queda de uma das superpotências e o fim da Guerra Fria se pôs em 

pauta tais questões e os países começaram a ser cobrados sobre a divisão de responsabilidade 

quanto ao futuro global.  

A concepção de segurança e paz internacional sofre alterações, desaparece o papel 

disciplinador que era exercido pelas duas superpotências e assumem novas características, 

provenientes de sistema interdependente, multipolar e heterogêneo. A segurança atravessa 

fronteiras de cada país e deixa de ser divisível e territorial, passa a ser responsabilidade de 

todos os países que integram o sistema internacional. 

O Brasil como todos os demais membros signatários da CNU assumem deveres 

perante a mesma. Uma dessas obrigações é a contribuição para com as operações de paz, de 

acordo com sua capacidade contributiva. 

Alguns países na tentativa de furtar-se das obrigações assumidas perante as Nações 

Unidas, como a França, a URSS, entre outros, passaram a se opor a esta contribuição, o que 

fez com que a AGNU, em 20 de Dezembro de 1960, publicasse a Res. 1583(XV) que 

reconhecia que o custeio da Força de Paz do Congo – ONUC – era obrigação coletiva dos 

Estados-membros da ONU, com fulcro no artigo 17, §2º da CNU8. 

E posteriormente, solicitou um parecer consultivo à Corte Internacional de Justiça – 

CIJ, que recebeu o nome de Certas Despesas das Nações Unidas, através da Res. 1731(XVI). 

Em resposta a CIJ formulou o parecer que estipulava como sendo as despesas incorridas pela 

                                                 
8Art. 17, da CNU. “As despesas da Organização serão custeadas pelos membros, segundo cotas fixadas pela 

Assembléia-Geral. 
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ONUC e a  FENU I efetivamente despesas da ONU, estipulava ainda como consequência aos 

maus contribuintes a aplicação do artigo 19 da CNU – a perda do direito de voto9. 

O Brasil é hoje um dos maiores contribuintes das operações de paz. Contribui tanto 

nos fóruns do Comitê Especial sobre Operações de Paz10, criado pela AGNU, como na 

disponibilização de tropas, observadores militares, policiais e civis, conforme será exposto 

nos tópicos a seguir.  

 

1. 2. 1. Contribuição Financeira 

 

Todos os Estados signatários da CNU devem contribuir financeiramente para o 

custeio das despesas de forma geral das Nações Unidas, cada um dentro da sua capacidade 

contributiva. Em outras palavras, nenhum país contribui com mais de 25%11 ou menos de 

0,01% do orçamento total, conforme o artigo 17º da CNU. Devem contribuir também com o 

orçamento das operações de paz realizadas pelas Nações Unidas. Dentro do orçamento regular 

das Nações Unidas o Brasil se encontra na 15º posição.  

A ONU depende exclusivamente das contribuições dos Estados-membros, pois 

nunca lhe foi dada a possibilidade de pedir empréstimos a instituições financeiras. 

Com relação a contribuição para as operações de paz das Nações Unidas cabe a 

AGNU defini-las. No sítio virtual do Departamento de Operações de Paz – DPKO se pode 

verificar todas as Resoluções que fixam o montante com que cada país tem que contribuir e 

explica os parâmetros utilizados para se chegar a este montante. O DPKO explica que esta 

escala considera a saúde econômica de cada país membro, bem como os valores mais 

                                                 
9Extração de parte da sentença: “Turning to paragraph 2 of Article 17, the Court observed that, on its face, the 

term ´expenses of the Organization´ meant all the expenses and not just certain types of expenses which might be 
referred to as ´regular expenses´”.  
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=290&code=ceun&p1=3&p2=4&case=49&k=4a&p3=5, 

pesquisado em 10 de Agosto de 2007, as 21:57. 
Art. 19, da CNU. “O membro das Nações Unidas que estiver em atraso no pagamento de sua contribuição 

financeira à Organização não terá voto na Assembléia-Geral, se o total de suas contribuições atrasadas igualar ou 
exceder a soma das contribuições correspondentes aos dois anos anteriores completos. A assembléia-Geral 
poderá, entretanto, permitir que o referido membro vote, se ficar provado que a falta de pagamento é devida a 
condições independentes de sua vontade”. 

10The Special Committee was established by General Assembly Res. 2006 (XIX) of 18 February 1965 to 
conduct a comprehensive review of all issues relating to peacekeeping. It reports to the General Assembly on its 
work through the Fourth Committee (Special Political and Decolonization) and is comprised of 124 Member 
States, mostly past or current contributors of peacekeeping operations. 17 other Member States, as well as the 
European Union (European Commission), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the 
International Criminal Police Organization (Interpol), participate as observers. 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ctte/CTTEE.htm, pesquisado em 24 de Agosto de 2007, as 19:45. 
O Brasil voltou a participar do Comitê Especial supra citado no início dos anos 90 como observador e em 

1997 como membro pleno (Res. 51/135 da AGNU). 
11 Os Estados Unidos da América formam o único país que contribui com este percentual. 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=290&code=ceun&p1=3&p2=4&case=49&k=4a&p3=5
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ctte/CTTEE.htm
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acentudos para os países que possuem assento permanente no CSNU devido a sua maior 

responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacional. 

Bem como traz a lista dos dez maiores contribuintes atuais: Estados Unidos da 

América, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, China, Canadá, Espanha e República 

da Coréia. Nota-se que nesta lista estão os cinco países membros permanentes do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas – CSNU, com destaque para o Japão, Itália e Alemanha que são 

um dos países que pleiteiam o alargamento deste órgão e um assento para si, conforme será 

analisado em capítulo apropriado.  

Atualmente, as Resoluções que norteiam as contribuições para as operações de paz 

são: A/C.5/61/18, de 15 de Janeiro de 2007; A/RES/55/235, de 30 de Janeiro de 2007; 

A/61/11, de 27 de Junho de 200612. 

O grande problema da contribuição financeira é que hoje os gastos com as operações 

de paz estão cada vez mais aumentando, juntamente com a necessidade de maior contribuição. 

Enquanto que os países cada vez mais tentam diminuir o índice contributivo que lhe é 

aplicado. 

Em razão do alto custo das operações de paz, crescentes a cada operação, e das 

dificuldades de atingir resultados almejados se conclui que as Nações Unidas deverão 

diminuir cada vez mais as ações que envolvam emprego de tropa, mantendo as missões de 

observação por serem mais baratas e viáveis. 

A posição brasileira é que as operações de paz realizadas pelas Nações Unidas, 

enquanto despesas da ONU, devem ser financiadas por todos os Estados-membros, de forma 

obrigatória, com base no artigo 17, §2º, da CNU. Haja vista, que aos Estados que não 

conseguirem contribuir na medida que lhe foi solicitada pode requisitar às Nações Unidas a 

análise de novo montante a contribuir.  

No caso do sistema legal brasileiro o Congresso Nacional, por meio de Decretos 

Legislativos, aprova os recursos necessários ao custeio dos contingentes nacionais nas 

operações de paz das Nações Unidas, segundo o artigo 49, inciso I, da Constituição Federal de 

1988 – CF/8813. 

                                                 
12http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/financing.html, pesquisado em 27 de Agosto de 2007, as 

14:22. 
13Art. 49. “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (...)”. 
No artigo publicado por Jamil Chade, correspondente de Genebra, para o Jornal “O Estado de São Paulo”, no 

dia 06/04/2007, intitulado “Brasil deixa de pagar à ONU contribuição de US$ 8 milhões”, relata que o Brasil 
deixou de pagar esta quantia correspondente a contribuição que deveria ser paga no ano de 2006 para as Nações 
Unidas e que este valor será pago juntamente com a contribuição referente ao ano de 2007. O Brasil devia à 

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/financing.html
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1. 2. 2. Contribuição com contingente militar 

 

A participação em forma de disponibilização de contingente é a mais conhecida de 

todas. É aquele que disponibiliza material humano para colaborar nas operações de paz. 

Pode-se dividir os países contribuintes em dois grupos, aqueles que obtêm lucro com 

a disponibilização de pessoal e aqueles que, em contrapartida, saem no prejuízo.  

O primeiro grupo é formado por países em desenvolvimento, pelos mais variados 

fatores. Um deles é o aumento salarial do pessoal disponibilizado, pelo fato de que os atuantes 

recebam mais em operações do que caso continuassem em seu próprio território e o país acaba 

por obter lucro no resultado da equação gasto x ressarcimento financeiro. O contingente 

disponibilizado é pago pelos seus próprios governos, de acordo com o posto e plano salarial 

de cada país. O montante que cada país recebe por mês por cada soldado disponibilizado é de 

U$ 1 mil, o que para os países em desenvolvimento é muito superior ao que eles próprios 

pagariam.  

O segundo grupo é formado por países na grande maioria desenvolvidos saem no 

prejuízo com o fornecimento de pessoal para as operações de paz, porque de acordo com o 

posto e plano salarial do país, o soldado disponibilizado recebe mais do que US$1 mil por 

mês. 

Outro fator importante é o treinamento de alto grau que é fornecido ao pessoal que 

atua em campo. O que também na esmagadora maioria dos países dos países em 

desenvolvimento não é possível esta especialização de seu pessoal pela precariedade de 

tecnologia e técnicas aplicadas. 

A maioria dos países em desenvolvimento geralmente fornece pessoal em condições 

precárias, sem qualquer tipo de armamento ou preparação logística14.  

                                                                                                                                                         
ONU U$ 37 milhões, entretanto, até 31 de Dezembro de 2006, data limite, só havia depositado U$ 29 milhões. O 
não pagamento total se deu mesmo o país ter sido prejudicado pela nova fórmula de cálculo das contribuições, 
que agora considera o tamanho da economia e o poder de compra dos cidadãos. 
http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/nacional/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=326955,pesquisado 
em 20 de Maio de 2007. 

14SANTOS, Isabelle Dias Carneiro. A participação do Brasil nos programas de paz da ONU. Lisboa: Tese de 
mestrado em Ciências Jurídico-Internacionais apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
2002, pág. 145: "Também o interesse no aprimoramento das Forças Armadas. Constitui uma oportunidade para 
aprimorar o nível de adestramento do pessoal, avaliar técnicas operacionais mediante comparação com outras 
Forças Armadas, avaliar o desempenho de equipamentos, assimilar novas técnicas operacionais e aumentar os 
conhecimentos dos profissionais pela troca de experiências com militares de outros países, acelerando o processo 
de modernização e profissionalização dos efetivos.  
Permite ainda aos militares vivenciarem situações de conflito, adquirindo experiências e incorporando 

procedimentos que dificilmente seriam conseguidos nos treinamentos regulares exercidos no Brasil, mesmo que 
com a mais perfeita imitação do combate". 

http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/nacional/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=326955%2Cpesquisado
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Ademais, a comunidade internacional deve se manter atenta para a prática que vem 

ocorrendo: dos países ditos mais pobres especializarem seus contingentes e os países mais 

ricos não colocarem em jogo a vida dos seus15. 

Os países contribuem também com material adquirido ou reformado a ser utilizado 

em campo. O material inclui desde o uniforme e os utensílios pessoais, como as armas, até a 

aquisição ou deslocamento de equipamento de grande porte, como aviões, caminhões, carros, 

material hospitalar, entre outros.    

No Brasil, esta questão é regida pela Lei 2.953/56, de 17 de Novembro de 1956, que 

fixa as normas para a remessa de tropas brasileiras para o exterior, em obrigação assumida 

pelo Brasil como membro de organizações internacionais ou em virtude de tratados, 

convenções, acordos ou quaisquer outros entendimentos diplomáticos ou militares. Também 

pela Política de Defesa Nacional de 1996, apresentada pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, pela Lei Complementar 97/99, pelo Decreto 3.080/99 e pela Emenda Constitucional 

nº 23/1999. 

A liberação do pessoal brasileiro é feita através de um estudo conjunto entre o 

Presidente da República e o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Câmara de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo.  

Os adeptos da corrente favorável à participação brasileira apontam este dois fatores 

vantajosos como fundamento, o benefício financeiro, muitas vezes obtido pelo reembolso, e o 

aprimoramento de suas tropas, já que lhes dá a oportunidade do treinamento efetivo que no 

Brasil não é possível, tendo em vista o Brasil estar a mais de um século sem qualquer tipo de 

conflito com seus vizinhos nem ter se envolvido em outros tipos de conflito a muito tempo.  

O Brasil se encontra em 16º lugar na lista dos vinte países que mais contribuem com 

contingentes para as operações de paz promovida pelas Nações Unidas. A lista se compõe 

primeiramente por Paquistão, Bangladesh, Índia, Nepal, Jordânia, Gana, Uruguai, Nigéria, 

Itália, Senegal, França, China, Etiópia, Marrocos, Benin, Brasil, África do Sul, Alemanha, 

Espanha16.  

                                                                                                                                                         
Corroborado por CANNABRAVA, Ivan. Ob. cit (4), pág. 99: “o aprofundamento da interação entre as Forças 

Armadas de diversos países, que contribui para o fortalecimento da confiança no campo militar".  
15FONTOURA, Paulo Roberto C. T. Ob. cit. (4), págs. 115 e 116. CARDOSO, Afonso José Sena. O Brasil 

nas operações de paz das Nações Unidas. Brasília: Instituto Rio Branco; Fundação Alexandre de Gusmão; 
Centro de Estudos Estratégicos, 1998, pág. 94, nesta baila critica este fato que vem ocorrendo porque os países 
que fornecem pessoal despreparado acabam por ter que receber técnicas que já são, presumivelmente, 
denominadas ou conhecidas do treinando, ao invés de receberem treinamento voltado especificamente para a 
participação nas operações de paz, naquilo que distingue uma operação de paz de outras intervenções militares. 

16Dados atualizados até 31/07/2007. http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2007/jul07_2.pdf, 
pesquisado em 10 de Agosto de 2007, as 15:00. 

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2007/jul07_2.pdf
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Destaque para o número de países em desenvolvimento na lista dos maiores 

contribuintes de contingente e para Itália e Alemanha, que conforme dito anteriormente 

pleiteiam um assento no CSNU. 

Outrora, vale salientar, que apesar do custo de participação de observadores 

militares brasileiros seja absorvido pelo próprio orçamento das Forças Armadas, o envio de 

tropas é oneroso, exigindo aprovação pelo Congresso Nacional de créditos suplementares. Ou 

seja, na realidade o Brasil ganha mais prestígio internacional e o treinamento especializado 

com a participação nas operações de paz do que propriamente retorno financeiro.   

Isso se deve a necessidade de aquisição de material e ausência de uma legislação 

específica que trate da remuneração de militares que servem em operações de manutenção de 

paz17. 

 

1. 2. 3. Reembolso 

 

As Nações Unidas trabalham com o sistema de reembolso aos países contribuintes 

de operações de paz, baseado no sistema de leasing. O leasing consiste no reembolso pelo uso 

de equipamento do contingente e de bens de consumo, feito conforme a Res. 50/222 da 

AGNU, de 11 de Abril de 1996, em vigor desde 01 de Julho de 1996, denominado 

Equipamento de Propriedade do Contigente e Bens de Consumo18. 

É feito através de um acordo prévio sobre os equipamentos que cada unidade militar 

deve colocar à disposição das Nações Unidas.  

As duas formas de reembolso são: a material e a financeira.  

Por reembolso material se pode entender pela devolução de todo aquele material 

disponibilizado para serem utilizados nas operações em campo. O material pode ser aquele 

adquirido ou reformado. 

Já por reembolso financeiro se pode entender pelo ressarcido a cada país, conforme 

dito anteriormente, do valor gasto com seu contingente em cerca de US$ 1 mil por mês por 

cada soldado mais despesas extras, bem como, pelo ressarcimento pelo desgaste sofrido pelo 

materiais disponibilizados, como é o caso do desgaste dos carros, aviões, equipamentos em 

geral, entre outros. 

                                                 
17FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarisse da, Ob. cit. (4), pág. 214: "O ônus financeiro incorrido pelo 

Brasil nas missões de paz é atenuado quando se tem presente o fato de que a manutenção dessa tropa e seu 
adestramento no Brasil implicaria, de qualquer modo, em despesas de custeio e que os recursos foram 
empregados mormente para adquirir equipamentos de empresas brasileiras, não havendo evasão de divisas".  

18Termo traduzido de Contingent-Owned Equipament and Consumables – COE, idem, pág. 118. 
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Contudo, apesar da teoria ser exemplar, na prática ocorrem muitos problemas quanto 

ao reembolso aos países. A quantia que é reembolsada tem sido menor do que as despesas 

com envio de tropas e extremamente demoradas19.  

O atraso no reembolso repousa na crise financeira que as Nações Unidas enfrentam 

em consequência do não pagamento integral e pontual, por parte dos Estados membros, das 

quotas de contribuições que lhe são fixadas pela AGNU, por questões particulares de cada 

Estado, que podem variar desde burocracia orçamentária nacional, políticas ou até mesmo a 

falta de condições para pagar. 

 

1. 3. Contexto atual 

 

Atualmente, nota-se que a sociedade brasileira tem aumentado o seu interesse pela 

participação brasileira em Operações de Paz das Nações Unidas.  

Tendo em vista a inquietação da sociedade, o Itamaraty buscou na primeira metade 

da década de 90 ampliar a publicidade das ações do Governo Federal.  

E para que estas informações pudessem chegar à população era necessário ampliar o 

acesso dos meios de informação em campo e garantir-lhes a devida segurança. Nas operações 

na África (United Nations Operation in Mozambique – ONUMOZ e United Nations Angola 

Verification Mission – UNAVEM III) os jornalistas tiveram acesso desimpedido aos 

integrantes do contingente brasileiro e puderam participar de suas operações diárias de 

patrulhamento e manter contatos com a população civil da região supervisionada pelo Brasil.     

O crescimento do interesse da sociedade brasileira é fruto das notícias de uma 

participação bem-sucedida do Brasil nas Operações de Moçambique e de Angola. 

                                                 
19Em notícia publicada por Claudio Dantas Sequeira, do Correio Brasiliense, em 20 de Outubro de 2006, relata 

que o Brasil recebeu da ONU menos que o previsto.  “A participação do Brasil na missão de estabilização das 
Nações Unidas no Haiti (Minustah) custou aos cofres públicos R$ 259,4 milhões. Desse total, as Nações Unidas 
reembolsaram ao Tesouro, nos últimos dois anos, apenas 17,7% — ou R$ 45,81 milhões. A contrapartida está 
abaixo dos 50% de restituição que o governo Lula esperava da ONU, depois de dois anos de empenho na 
estabilização e segurança do país caribenho. O Correio obteve uma cópia da prestação de contas encaminhada 
pelo Ministério da Defesa à Câmara dos Deputados em meados de Agosto, em resposta a um requerimento de 
informação do deputado Rodrigo Maia (PFL-RJ). (...)Na prestação de contas, o ministério explica que a ONU 
reembolsa os países que participam em operações de paz com “uma defasagem de aproximadamente seis 
meses”. As Nações Unidas não fornecem detalhes sobre o calendário de pagamento. As categorias de reembolso 
seguem o chamado Manual de Equipamento de Propriedade do Contingente e incluem custo da tropa, transporte 
do contingente (do país de origem até a área de atuação), equipamentos de grande porte (viaturas, geradores 
elétricos, etc.). 
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=316256, pesquisado em 21 de Agosto de 2007, as 

22:00. 
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A atuação brasileira nas operações de paz corrobora com a entrada em vigor da nova 

Constituição, datada de 1988, que traz em seu bojo como princípios fundamentais que regem 

as relações internacionais do Brasil a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos e a 

cooperação entre os povos para o progresso da humanidade20.  

Alguns desses princípios já vinham elencados em algumas constituições anteriores, 

como é o caso do princípio da “solução pacífica dos conflitos” que constava na Constituição 

Federal de 1946 e na Constituição de 1967. 

A participação do Brasil em operações de paz além de servir como o cumprimento 

das obrigações internacionais no campo da paz e da segurança internacional, assumida por 

todos os Estados-membros das Nações Unidas, contribui para a projeção do país e para o 

estreitamento das relações com países e regiões de particular interesse político ou econômico.  

Na esfera infraconstitucional, a Lei nº 2.953, de 17 de Novembro de 1956, fixa as 

normas para a remessa de tropas brasileiras para o exterior. 

Há também a Lei Complementar nº 97, 09 de Junho de 1999, que discorre acerca das 

modalidades de empregos dos meios militares. As operações de paz foram apresentadas no 

ordenamento jurídico brasileiro, demonstrando-se assim a importância e o interesse 

dispensado pelo Brasil quanto à sua participação em operações de paz. 

O então Presidente da República Brasileira Fernando Henrique Cardoso, em 1996, 

elaborou a Política de Defesa Nacional, que trata dos princípios e balizas que deve ser pautada 

a política externa brasileira, com especial atenção a solução pacífica dos conflitos21.  

Portanto, é passível de concluir que a participação brasileira neste tipo de atividade 

consiste em um instrumento da política externa brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

20Ver artigo 4º, VI e VII, da CF/88.  
211.4. “A Política de Defesa Nacional, tema de interesse da sociedade como um todo, tem como premissas os 

fundamentos, objetivos e princípios estipulados na Constituição Federal e está em consonância com a atitude 
externa do País, que se fundamenta na busca da solução pacífica de controvérsias e do fortalecimento da paz e da 
segurança internacionais”. https://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/DEFES.HTM, pesquisado em 27 de 
Agosto de 2007, as 11:55. 



 18

2. POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 

 

Brasil e América Latina foram desclassificados me termos de política internacional 

quando o mundo se dividiu em 1947. Os problemas de desenvolvimento em si não figuraram 

entre os temas da época e entre as forças que acionaram os mecanismos da ordem 

internacional, com exceção da reconstrução da Europa, empreendida, alías, em um contexto 

geopolítico. A idéia de desenvolvimento somente voltou aos palcos na década de 60 do século 

passado com vista a estabelecer um diálogo entre os ricos e pobres com o fim de atender à 

reivindicação daqueles, que era a implantação de uma Nova Ordem Econômica Internacional 

– Noei. 

Os países do sul, e mais especificamente o Brasil, centralizam suas preocupações de 

política externa em torno do desenvolvimento. Abstrai essa conclusão em análise dos 

governos de Vargas, desde 1930, passando por Dutra, Kubitschek, pelo período da ditadura 

militar, com o nacional-desenvolvimentismo e a cooperação com países de Terceiro Mundo, 

como América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. 

Fato importante ocorrido durante o governo de Geisel, de 1974 a 1979, foi que a 

política externa desenvolvimentista resolveu expandir suas relações econômicas, e quanto a 

África se buscou produzir fatos significativos de estímulo, como reconhecimento súbito das 

independências de Moçambique e Angola, o apoio aos regimes instalados, mesmo de 

esquerda, e a hostilidade ao regime racista sul-africano. 

O nacional-desenvolvimentismo entrou em declínio na década de 80 e na década de 

90 o mundo se deparou com uma nova ordem mundial, no qual o nacionalismo não era o mais 

adequado a se manter. Então, no Governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC a política 

externa se baseou na modernização e no velho liberalismo, o qual supõe criar as condições de 

liberdade para que os insumos de desenvolvimentos brotem da cooperação internacional ou a 

competitividade se eleve a nível ideal.  

Entretanto, no contexto internacional, o desenvolvimento foi entendido como uma 

questão interna aos países atrasados e, quando muito, decorrente de uma saudável situação 

estratégica, econômica e financeira dos países já desenvolvidos, para a qual os demais eram 

chamados a colaborar.  

É fato que o desenvolvimento nunca foi prioridade da ordem internacional. 
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A política externa do Brasil esta galgada fundamentalmente no caráter não-

confrontacionista22, ademais sobrevaloriza o princípio da autodeterminação e 

conseqüentemente a não-intervenção.  

Bem como, procura a solução pacífica e negociada dos problemas e condena o uso 

da força, em todas as hipóteses, salvo no caso da autodefesa. 

O Brasil é dono de uma tradição pacifista que vem adquirindo ao longo dos anos. O 

último conflito no qual o Brasil participou foi com o Paraguai, em 1876.  

Para comprovar sua tradição pacifista, o Brasil abriu suas portas para a supervisão 

internacional e permitiu a plena vigência do Tratado de Estocolmo, de 1967, que proíbe as 

armas nucleares na América Latina. O Brasil deixou de ser um dos Estados que se 

encontravam no limiar da possibilidade de fabricação de artefatos nucleares explosivos, pela 

adoção, em 1988, do Tratado de não-proliferação de armas nucleares – TNP.   

Sobre a posição brasileira de sempre apoiar a autodeterminação dos povos se pode 

afirmar que advém da doutrina estabelecida por James Monroe, presidente estadunidense, 

conhecida como Doutrina Monroe23, em mensagem ao Congresso em 02 de Dezembro de 

1823, a qual estabelecia a posição dos Estados Unidos contrária a colonização européia.  

Muito se tem discutido sobre a política externa do Governo Fernando Henrique 

Cardoso24, antecessor na presidência do Governo Lula25. 

                                                 
22Expressão utilizada por CERVO, Armando Luiz (org.). Relações Internacionais do Brasil. In: O Desafio 

Internacional, 1º edição. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1994, pág. 26, explica a razão do pacifismo 
brasileiro, o qual "conta com o apoio dos fatores sócio-culturais, tais como a satisfação com o território e a 
abundância de recursos naturais, a heterogeneidade cultural, a tolerância social, a tranquilidade diante dos 
vizinhos". 
E mais, "O segundo elemento acumulado histórico da diplomacia brasileira é o juridicismo. O respeito aos 

tratados e convenções como se fossem manifestações sagradas da vontade nacional ou multilateral."  
E continua na pág. 27: "Uma terceira tradição da política exterior do Brasil está no realismo que, com o tempo, 

converteu-se em pragmatismo. A origem vem da época da consolidação do Estado nacional, no início do 
Segundo Reinado".  

23A Doutrina Monroe representava uma séria advertência não só à Santa Aliança, como também à própria Grã-
Bretanha, embora seu efeito imediato, quanto à defesa dos novos Estados americanos, fosse puramente moral, 
dado que os interesses econômicos e a capacidade política e militar dos Estados Unidos não ultrapassavam a 
região do Caribe. De qualquer forma, a formulação da Doutrina ajudou a Grã-Bretanha a frustrar os planos 
europeus de recolonização da América e permitiu que os Estados Unidos continuassem a dilatar as suas 
fronteiras na direção do Oeste, dizimando as tribos indígenas que lá habitavam. É também conhecida por sua 
síntese, "a América para os americanos". As principais características eram: a) os EUA não se envolveriam em 
Guerras na Europa; b) avisava as potências européias de que não poderiam adquirir novos territórios no 
Hemisfério Ocidental; c) pretendiam assegurar que as potências européias não formariam quaisquer tipos de 
alianças com Estados independentes do Hemisfério Ocidental.  

24Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, foi presente do Brasil por dois mandatos consecutivos, 
de 1 de Janeiro de 1995 a 31 de Dezembro de 2002. 

25Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, presidente do Brasil desde 1º de Janeiro de 2003, reeleito 
no pleito de 2006, iniciando seu segundo mandato em 1º de Janeiro de 2007. Derrotou o candidato José Serra, da 
mesma coligação que FHC. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Alian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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A política de FHC não era tão atuante porque se questionava se o Brasil deveria 

assumir riscos e responsabilidades que não são prioritários do interesse brasileiro. 

A política externa brasileira do Século XX, no âmbito sul-americano de identidade 

internacional foi trabalhada nas relações de relativa igualdade entre os Estados26.  

A característica da política externa brasileira é a do soft power, o marco inicial desta 

atuação foi com Raul Fernandes nos trabalhos de organização da Corte Permanente de Justiça 

Internacional – CPJI, órgão jurídico criado pela Liga das Nações27. 

 

2. 1. Posição brasileira em matérias referentes as operações de paz 

 

Neste capítulo serão estudadas as posições assumidas pelo Brasil nos foros 

internacionais, bem como nas reuniões anuais do Comitê Especial sobre as operações de paz e 

nos debates sobre o tema na VI Comissão da AGNU. 

Primeiramente, é de bom tom salientar que o Brasil nunca questionou a importância 

das operações de paz, pois as considera como um instrumento útil para a negociação dos 

conflitos. Considera as operações de paz como um complemento da negociação e não podem 

ser substituídas. 

Entende ainda que a ONU é a organização mais qualificada para realizar uma 

operação de paz porque é uma organização dotada de universalidade de sua composição e 

pela credibilidade que adquiriu desde 1947 até hoje. 

Como fundamento da posição brasileira recentes estudos estatísticos demonstram 

que as operações de paz são um dos fatores contribuintes possíveis para a durabilidade da paz 

após conflitos civis. Demais fundamentos repousam no caráter identitário da disputa, no custo 

da guerra em vidas e em destruição patrimonial, no resultado do conflito em vitória total ou 

impasse, no número de facções envolvidas, e na existência de acordos de paz ou simples 

cessar-fogo.  

As estatísticas demonstram também que as operações de paz em sua grande maioria 

foram bem sucedidas e guardam um saldo positivo, entretanto, são sempre lembrados os casos 

em que estas fracassaram.  
                                                 

26LAFER, Celso. Ob. cit. (2), pág. 65. 
27Idem, pág. 78. É de sua autoria a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, até hoje vigente na CIJ: “Esta 

cláusula tornou possível, mediante declaração soberana dos Estados, a jurisdição obrigatória da Corte, 
incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade. Desta maneira, preservou-se o princípio da igualdade 
jurídica de todos os Estados, ressalvando-se, na prática, os interesses de todos – grandes ou pequenos. A fórmula 
encontrada por Raúl Fernandes é um exemplo de construtivo papel de mediação que teve o Brasil para deslindar 
o impasse entre as grandes potências, membros permanentes do Conselho, e as potências menores, em maioria 
na Assembléia da Liga”.   
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O Brasil assume uma posição veemente de só participar de operações de paz que 

sejam atendidos todos princípios atinentes as mesmas28.  

O Brasil defende também a necessidade de clareza e realismo no estabelecimento 

dos mandatos das operações de manutenção da paz, que devem sempre assumir a função de 

mantenedora e nunca de impositora.  

Outra questão que é relevante para o governo brasileiro é a observância de condições 

aceitáveis de segurança para a integridade física do pessoal brasileiro empregado. De acordo 

                                                 
28Os princípios que devem ser atendidos pelas operações de paz são:  
a) o consentimento das partes: toda operação de paz pressupõe um acordo entre a organização e as partes 

beligerantes. É considerada uma condição sine qua non.  Esse princípio vem passando por dificuldades porque as 
guerras civis do período pós-Guerra Fria trazem a dificuldade de se determinar quais são as partes legítimas a 
darem o consentimento, porque há grupos que não se sabem se são rebelados políticos ou bandidos. Para este 
caso a solução que vem sendo adotada é a análise de caso a caso baseado em critérios essencialmente políticos. 
Outro problema enfrentado é na hipótese de haver conflitos internos se questiona se precisa de autorização de 

todas as facções. Há duas correntes que tentam responder: 1) com o consentimento das partes envolvidas no 
conflito, já que o objetivo é atingir ou manter a paz e promover a segurança e as condições de vida em áreas de 
conflito real ou potencial; 2) com o consentimento genérico das partes envolvidas no conflito, quando nem todos 
consentem mas apenas as facções principais; 
b) a imparcialidade: os contingentes devem sempre atuar de maneira imparcial, sem se aperceberem de 

questões de afinidade como a língua, religião, raça costumes, etc., que possam acabar por favorecer uma das 
partes envolvidas no conflito. É um requisito fundamental para o bom desempenho da operação. 
Sempre que os soldados das operações de paz desenvolveram ações com imparcialidade a imagem de 

credibilidade e imparcialidade da ONU ficou prejudicada. Portanto, a ONU deve evitar participar de operações 
que possam a vir ser consideradas parciais, como foi o caso da Bósnia Hezergovina, na qual restou confundida a 
operação de imposição da paz (a qual utilizou ataques aéreos) com a operação de manutenção da paz, podendo 
os soldados desta serem confundidos com os daquela e serem alvo de retaliação.  
A perda da imparcialidade pode trazer inúmeras consequências, podendo abalar a confiança das partes 

conflitantes, podendo colocar em jogo o processo de paz. 
c) não recurso à força, salvo em caso de legítima defesa: este princípio trata da atuação pacífica, porque os 

soldados destas tropas estão equipados somente com armas leves, de caráter defensivo e só podem recorrer ao 
uso da força em caso de legítima defesa, de acordo com o art. 51 da CNU. 
Em alguns casos se acabou por utilizar a força (enforcement action): ONUC no Congo; UNIFIL (Líbano) e 

United Nations Protection Force – Ex-Iugoslávia – UNPROFOR. 
Esse eventual uso dos meios coercitivos em certas operações e as operações chamadas de operações de 

imposição da paz se fundamentam no Capítulo VII da CNU, as quais autorizam o uso das forças aéreas, navais 
ou terrestres, para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Todavia, só podem ser utilizados 
como último recurso, em situações em que o CSNU determinar a existência de ameaça à paz, ruptura da paz ou 
ato de agressão.  
VIANA, Vítor Rodrigues, Segurança coletiva. A ONU e as Operações de Apoio à Paz. Instituto de Defesa 

Nacional Lisboa: Edições Cosmos, 2002, pág. 122, afirma que há também o princípio da credibilidade, do que 
resulta da avaliação que as partes em conflito fazem da capacidade da força e do seu comandante e do estado-
maior da força. Os pré-requisitos para ser credível são que a finalidade e os objetivos militares sejam claros e 
exequíveis para a força de paz. Na pág. 123, este mesmo autor traz o princípio da transparência, o qual explica 
ser fundamental que as partes envolvidas tenham conhecimento e aceitem a missão da força de paz, não dando 
lugar a interpretações erradas. Posteriormente, traz o princípio da legitimidade, o qual deve seguir duas 
premissas básicas: 1) a primeira é que a legitimidade deve ser proveniente da decisão decorrente do CSNU em 
primeira instância; 2) a segunda é que a atuação sempre deve estar de acordo com as leis do país hospedeiro, do 
Direito de Guerra e demais convenções internacionais.   
Os princípios são formulados no sentido de que as operações de manutenção de paz não sejam mascaradas 

com uma roupagem de ato lícito e de apoio internacional, quando no fundo objetivam interesses próprios nada 
dignos. As formas pelas quais se consegue evitar que as operações de paz sejam mascaradas é com a definição 
exata dos mandatos e com a prestação de contas ao CSNU. 
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com os dados retirados do sítio virtual do DPKO, o Brasil tem um saldo de 16 fatalidades em 

operações de paz29. 

Foi com a preocupação de aumentar a segurança do contingente brasileiro que o 

Brasil assinou, em Fevereio de 1995, a Convenção sobre a Segurança Pessoal das Nações 

Unidas e Associados.  

O Brasil se posiciona em favor da implementação do stand-by arrangements30 e do 

Quartel-General de Deslocamento Rápido31. Em Setembro de 1996, ingressou na qualidade de 

observador, no grupo informal Amigos do Deslocamento Rápido, o qual se dedica a aprimorar 

a capacidade da ONU de responder, de forma tempestiva e eficaz, a situações de conflito. 

A doutrina mais acertada fala dos benefícios da implementação do Quartel-General 

de Deslocamento Rápido, desde que sejam atendidos algumas premissas básicas, como o 

consentimento das partes e o respeito aos princípios de imparcialidade e não-uso da força. 

Ademais, assume a oposição de que as operações de paz devem ter enfoque 

exclusivamente nas atividades das Nações Unidas, bem como o custeio das mesmas deve ser 

feito pela contribuição dos países signatários, de acordo com o art. 17, §2º, da CNU, sempre 

observando as diferenças econômicas de cada países.  

A posição brasileira é a favor da aplicação dos princípios e do espírito do Direito 

Internacional Humanitário nas operações de manutenção da paz32.  

                                                 
29Os dados estão atualizados até 31 de Julho de 2007: número de perdas por operação: MINUSTAH – 1; 

MONUA – 1; ONUSAL – 1; UNAVEM – 4; UNEF – 7; UNMISET – 1; UNOHCI – 1.  
http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/StatsByNationalityMission%202.pdf, pesquisado em 25 de Agosto de 

2007, as 12:40. 
30O Brasil faz parte do United Nations Standby Arrangements System – UNSAS juntamente com outros 82 

países. A lista completa dos países pode ser obtida no endereço:  
http://www.un.org/Depts/dpko/milad/fgs2/unsas_files/status_report/statusreport15april05.pdf.pdf , pesquisado 

em 28 de Agosto de 2007, as 8:30. 
31FONTOURA, ob. cit. (4), pág. 241: “É interessante recapitular, neste contexto, a participação do Brasil no 

sistema de pronto emprego (Standby Arrangements) e nas iniciativas destinadas a aprimorar a capacidade de 
reação rápida das Nações Unidas fora do âmbito da ONU. Convém também recordar o envolvimento do Brasil 
nas discussões realizadas no Grupo Informal dos Amigos do Desdobramento Rápido (Friends of Rapid 
Deployment), que tem por objetivo identificar meios para aperfeiçoar os mecanismos de manutenção da paz das 
Nações Unidas, com destaque para o estabelecimento do Quartel-General de Missão Rapidamente Desdobrável”.  
SANTOS, Isabelle Dias Carneiro. Ob. Cit. (14), pág. 131: "O governo brasileiro apóia a criação de 

mecanismos que permitam reduzir o tempo entre a criação de uma operação de paz e o seu deslocamento para o 
terreno do conflito. Contudo, é contrário à criação desse sistema sob bases permanentes ou semipermanentes 
com comando das Nações Unidas". Entende a autora que “poderia ser uma ´força militar da ONU´ que poderia 
ser utilizada como uma forma de ´pressão´ e de intervenção do CSNU junto aos países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento”. 

32FONTOURA, Paulo Roberto C. T. Da. Ob. cit. (4), pág. 232. "(...) o Brasil entende que as normas e 
princípios do DIDH devem ser considerados aplicáveis às missões de observação e forças de paz, cabendo aos 
países que contribuem com tropa velar para que seus efetivos estejam cientes dos textos do DIH. Nesse sentido, 
o Governo brasileiro acolheu favoravelmente o boletim divulgado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, em 
10 de Outubro de 1999, sobre os princípios e as regras fundamentais do DIH que deveriam ser observados em 
ações de imposição ou em caso de uso da força em legítima defesa por operações de manutenção da paz". 



 23

Apesar do Brasil escolher como um dos critérios de seleção de sua participação nas 

operações de paz a localização geográfica, como América Latina e África de língua 

portuguesa devido as semelhanças linguísticas, culturais e propriamente geográficas, o que 

contribui para o melhor resultado da participação brasileira e a diminuição do risco para o 

contingente envolvido, não descarta a possibilidade de colaborar em outras, a exemplo a 

participação do Brasil na operação UNPROFOR, na ex-Iugoslávia, e UNMUR, na Ruanda. 

Entre os critérios de escolha para a participação brasileira em operações de paz, o 

fator econômico tem grande relevância, senão for considerado o primordial. O Brasil analisa 

dois aspectos antes de aceitar participar de uma operação de paz, o primeiro é se vai afetar o 

mercado já estabelecido pelo mesmo com outros países, como exemplo se pode citar a demora 

da participação brasileira na operação de paz no Timor-Leste, tendo em vista o bom comércio 

estabelecido entre Brasil e Indonésia; e o segundo fator é a possibilidade de estabelecer uma 

boa parceria comercial quando o país se estabilizar.   

 

2. 2. Fundamento da participação brasileira  

 

Há duas explicações para a participação em operações de paz. A primeira é a 

explicação idealista, pela qual os países se sentem obrigados a participarem em razão da 

proteção da paz, do direito internacional e das populações afetadas pelos conflitos. A segunda 

explicação é a realista, que consiste na idéia de que as operações de paz seriam uma forma 

adicional dos Estados protegerem seus interesses nacionais concretamente determinados, sob 

um manto de legitimidade multilateral33. 

A motivação dos países em desenvolvimento acerca da participação em operações 

de paz se divide em duas teorias:  

a) teoria positiva: os países contribuem para as operações de paz com vistas à busca 

de resultados que melhorem sua posição no sistema internacional e a possibilidade de se 

projetar dentro da organização multilateral, passando a ser realmente um membro ativo desta. 

Haja vista que o prestígio obtido por tal participação pode se projetar para o futuro;  

                                                 
33UZIEL, Eduardo. Três questões empíricas, uma teórica e a participação do Brasil em operações de paz das 

Nações Unidas. In: Revista Política Externa. Março/Abril/Maio de 2006. Vol. 14, nº 4. São Paulo: Editora Paz e 
Terra, 2006, pág. 96, sobre o assunto explana que: “a procura de motivações de política internacional dos 
Estados para apoiarem a criação e a existência de operações de paz e a existência de operações de paz e delas 
participarem exige que se supere a tradicional dicotomia entre explicações realistas e idealistas”. 
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b) teoria negativa: pela qual se extrai a possibilidade dos países desenvolvidos 

influenciarem os Estados em desenvolvimento através de ações unilaterais ou estratégias de 

segurança dentro da organização. 

O Brasil dentro das explicações idealista e realista se enquadra em ambas, posto que 

preza o prestígio obtido pela participação, como uma boa projeção internacional, bem como 

poder atuar efetivamente dentro da comunidade internacional. Ademais, considera a proteção 

da paz, a resolução dos conflitos sem se utilizar de meios coercitivos uma obrigação inerente 

já que adota a política diplomática e a atuação não-confrontacionista. 

 

2. 3. Utilização das operações de paz como meio de conseguir um assento 

permanente no Conselho de Segurança 

 

A reforma do CSNU esta cada vez mais em pauta no cenário internacional. Discute-

se a reestruturação do principal órgão responsável pela manutenção da paz e segurança 

internacional34, muitos queriam ver concluído no 50º aniversário das Nações Unidas. 

A principal corrente em prol do alargamento do número de membros do CSNU 

pleiteia a reforma com base na proporcionalidade entre o número de membros da organização 

e o número de cadeiras no CSNU35. 

                                                 
34A Res. 48/26 da AGNU adotada também por consenso, em 1993, reconheceu que já era de repensar a 

estrutura do CSNU. 
35TELLES, Francisco Ribeiro. A Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. In: Revista Política 

Internacional. Outono/Inverno de 1996. Trimestral. Vol. I, nº 13. Lisboa: Ed. CIDEC - J.N.I.C.T. (Centro 
Interdisciplinar de Estudos Económicos e da Junta Nacional de Investigação Cientifica e Tecnológica), 1996, 
pág. 204:, explica que há três razões para o alargamento deste órgão. Para a primeira “o crescimento do número 
de Estados-membros no Conselho de Segurança só iria corroborar com  ´uma melhor e mais adequada 
representatividade do Conselho´ e por consequência legitimidade das suas decisões”; para a segunda e terceira, 
que estão ligadas à legitimidade e representatividade, “só assim as suas decisões atingiriam ´suporte e 
legitimidade globais e sejam representativas da comunidade internacional”.  
MARTINS, Margarida Salema D´Oliveira. As Reformas nas Nações Unidas e a Reforma das Nações Unidas. 

In: Homenagem ao Prof. Doutor André Gonçalves Pereira. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, em nota de rodapé 
nº 43, explica minuciosamente as propostas de mudança do CSNU, os quais valem ser citados:  
Modelo A – prevê a entrada de mais seis novos membros permanentes sem veto e três não-permanentes por 

períodos de dois anos não renováveis, escolhidos dentre as quatro grandes regiões: África, Ásia e Pacífico, 
Europa e Américas, de modo que cada área tenha no total 6 lugares. 
Modelo B – não há a entrada de novos membros permanentes, mas cria uma nova categoria de oito membros 

não-permanentes por períodos de quatro anos renováveis e um membro não-permanente por um período de dois 
anos não renovável.  
Para a autora, a reforma se dá necessária “tendo presente pois o contexto histórico-político actual (...)”.  
Vale lembrar que o CSNU inicialmente contava com 11 membros, sendo 5 permanentes e 6 não-permanentes 

quando apenas 51 Estados eram signatários da CNU. Em 1963, houve o alargamento do mesmo passando a ter 
os 5 membros permanentes originais e 10 membros não-permanentes, quando a ONU já contava com 113 
Estados. Atualmente, a ONU conta com 192 Estados ao redor do globo, o que revela um percentual de 7,81%. 
http://www.un.org/members/list.shtml, pesquisado em 23 de Agosto de 2007, as 10:00. 
Há discussões não só em torno da ampliação do número de membros, mas da forma como esta ocorreria: 

apenas para assentos não-permanentes ou ocorreria da mesma forma para assentos permanentes; com 
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Em 1945, a relação estados signatários da CNU para o número de assentos no CSNU 

era de 5:1; em 1963, antes da reforma a diferença havia subido para 10.3 :1; após a reforma de 

1963 passou a ser de 7.5.1; e em 2007 é de 12.8:1; se aumentasse o número de 15 par 20 daria 

um percentual de 9.6:1, e se aumentasse o número de 15 para 25 daria um percentual de 

7.68:1, o que foi aproximadamente estabelecido na reforma de 1963.  

A proporção do número de assentos permanentes era de 11:1 em 1947; de 22.6:1 em 

1963, e de 37:1, em 2007 é de 38.4:1.36 

A posição adotada pelos membros permanentes, em especial Reino Unido, França e 

Estados Unidos, é a mais cautelosa possível. Apoiam a entrada somente da Alemanha e do 

Japão. Acreditam que um alargamento maior do que esse deve ser estudado de maneira 

ponderada porque poderia prejudicar os trabalhos realizados pelo CSNU. Os outros dois 

membros permanentes, China e Federação Russa, por motivos pessoais ainda não se 

declararam sobre o assunto.  

O Brasil é um dos candidatos a um assento permanente no CSNU, juntamente com 

outros países, como é o caso da Índia, Nigéria, Egito, África do Sul, México, e os já citados 

Japão e Alemanha, entre outros.  

Dentre todos somente Japão e Alemanha têm sua entrada praticamente certa se 

aumentar o número de assentos. Estes países fundamentam sua candidatura no critério 

econômico-financeiro, abraçada conforme dito por três dos cinco membros permanentes que 

visam retirar o ônus financeiro que lhes recai sobre o orçamento das Nações Unidas. Contudo, 

o Japão encontra oposição da Coréia do Norte e da Indonésia pela questão regional da disputa, 

e a Alemanha encontra oposição da Itália pelos mesmos motivos. 

                                                                                                                                                         
rotatividade ou não; se os membros que supostamente se tornariam permanentes teriam direito ao veto ou não. 
Entretanto, estas questões não serão analisadas neste trabalho por não ser seu foco principal. Apenas a título de 
ilustração se diz que o Brasil, juntamente com Índia, Indonésia e outros, rejeita a rotatividade dos novos 
membros permanentes. 
Vale lembrar, ainda, que a questão da ampliação do número de assentos no CSNU já está quase pacificada, o 

que tem provocado o impasse são as outras questões com relação a forma de ampliação. 
FASSBENDER, Bardo. UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitucional Perspective. 

Volume 32. The Hague: Kluwer Law International, 1998, pág. 255, fala da questão da criação do que seria 
chamada de uma “terceira categoria de membros”, os quais “would enjoy a ´better´status than the non-permanent 
members but not the privileges of the present permanent ones(...)”. Esta proposta foi apoiada nas discussões do 
Open-ended Working Group. E continua: “The respective proposals are closely linked with the problem of the 
veto power in that one of the veto power in that one of their major concerns is to prevent a further proliferation 
of the veto”. Esta proposta é vista pelas chamadas nações medianas como sendo uma possibilidade, talvez a 
única oportunidade, de virem a ser tornarem membros permanentes já que suas chances são mínimas.  
Particularmente, acredita-se que o direito de veto é uma afronta ao princípio da igualdade entre os Estados, e 

se a criação de uma terceira categoria for provocar ainda mais desigualdade criando uma terceira categoria de 
membros sendo cada uma com peso diferente não deve ser admitida. Entretanto, a primeira vista parece que 
aumentar os números de membros permanentes com respectivo direito de veto aumentaria a dificuldade de ações 
serem postas em pratica por não se alcançar um consenso.  

36FASSBENDER, Bardo. Idem, págs. 198-199. Dados estatísticos retirados deste livro e atualizados.  
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Já, os países “emergentes” se baseiam no critério populacional e de representação 

das regiões que não estão representadas no CSNU, como é o caso da Índia, do Brasil da 

Nigéria, do Egito.  

O Brasil apresentou sua candidatura em 1995, fundado na idéia de que seria o país 

que melhor representaria a América Latina e o Caribe. Entrementes, também encontra 

oposição por parte da Argentina, Venezuela e México. Por outro lado, o Brasil conta com o 

apoio dos Estados Unidos, Reino Unido e França, caso se venha optar pelo maior alargamento 

deste órgão37.  

Relembrando um pouco mais da história, o Brasil participou da Liga das Nações 

como membro provisório, até que em 1921 juntamente com a Espanha e em nome da América 

desejou obter um posto permanente no Conselho Executivo deste órgão, com o objetivo de 

alcançar o prestígio internacional que o assento permanente traz consigo, e que outros países 

que não os possuíam, o conseguiram pelo poderio militar e favorável situação financeira e 

econômica. As pretensões brasileiras e espanholas foram recusadas em reuniões secretas.  

Com isso, em 01 de Junho de 1926, o chefe da delegação brasileira, Afrânio de Melo 

Franco, comunicou a renúncia do Brasil ao seu lugar temporário38. 

O Brasil revive esta pretensão porque foi um dos países cotados a membro 

permanente quando da criação do CSNU. Porém, outrora houve oposição britânica e 

soviética, e indefinição dos EUA. Além do que acredita ter experiência suficiente para o 

encargo já que juntamente com o Japão, foi o país que mais vezes participou do CSNU – 9 

vezes39. 

O fator positivo apontado pela entrada do Brasil no CSNU como membro 

permanente é a entrada de vez na elite da comunidade internacional, porque passaria a ter voz 

ativa nas questões de maior relevância e destaque internacional. 
                                                 

37Portugal também apoia a entrada do Brasil porque apoia a entrada de quatro membros – Alemanha, Japão, 
um membro da América Latina, precisamente o Brasil, e mais um membro proveniente do continente africano.  
O Brasil recebe ainda o apoio do encarregado do Caribe no Ministério das Relações Exteriores, Igor Kipman. 

Em Abril, Kipman enviou um memorandum para o Presidente Lula, dizendo: “O Brasil pode provar ao mundo, 
no Haiti, que existe uma outra América, uma melhor. Que os países do sul podem ajudar o sul, algo 
geopoliticamente interessante, mas sem agenda oculta. E que a sua missão ´Peace-keeping´ não necessariamente 
consistiria em instalar o maior número possível de ´checkpoints´ com tanques de guerra vistosos. O Brasil 
pretende enviar agrônomos, máquinas para esmagar frutas, treinadores e engenheiros. E talvez com isso ele 
consiga um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU”. 
SMOLTCZYK, Alexander. O Futebol da Paz. Revista Der Speigel, de 20 de Agosto de 2004. 

http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=550&Itemid=397, pesquisado em 21 de 
Maio de 2007, as 20:55. 

38CERVO, Amado Luiz, e BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 2º edição. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2002, pág. 225: “Na opinião brasileira, aquela que deveria ser a antítese da 
Santa Aliança estava se distanciando do ideal americano, pois, ao invés de preparar o futuro, perpetuava o 
passado”.  

39Argentina – 8 vezes e México – 3 vezes. 

http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=550&Itemid=397
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Por outro lado, o fator negativo apontado é o aumento no valor da contribuição anual 

para as despesas da ONU. Conforme visto em capítulo específico os membros permanentes 

são os maiores contribuintes para o orçamento regular, bem como para com as despesas das 

operações de paz ao encargo desta. A pergunta que se levanta é se o Brasil poderia arcar 

financeiramente com esta responsabilidade com tantos problemas de ordem interna por 

resolver? 
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3. A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA OPERAÇÃO DE PAZ NO HAITI 

 

As Nações Unidas intervieram em várias situações no território haitiano, entretanto 

as mesmas não serão tratadas porque o Brasil não participou de nenhuma delas. Somente com 

a criação da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH, criada pela 

Res. nº 1.542, de 30 de Abril de 2004, do CSNU, o Brasil começou a colaborar40. 

A Res. 1542 traz em seu preâmbulo os objetivos do CSNU com relação a esta 

operação, que são: preservar a soberania, a independência, a integridade territorial e a unidade 

do Haiti; lastima as violações dos direitos humanos contra a população civil haitiana e solicita 

ao governo provisório a tomada de medidas necessárias para a extinção de tais atos, brada a 

comunidade internacional para que apoie o Haiti, entre outras. 

O governo brasileiro resolveu não colaborar com as operações anteriores, tendo em 

vista a natureza jurídica das mesmas41. Até que no primeiro semestre de 2004, devido as 

pressões externas, resolveu contribuir com tropas para a MINUSTAH.  

A participação brasileira parecia ser benéfica dos dois pontos de vista, aparecia 

como um candidato natural a suceder as tropas dos Estados Unidos da América e as tropas da 

França, por outro lado, dava a oportunidade ao Brasil de ganhar projeção internacional 

baseada na sua linha de política externa42.  

Todavia, quando o governo brasileiro confirmou sua decisão de enviar tropas à 

MINUSTAH, as críticas mudaram de foco, passando da falta de participação brasileira na 

única operação de paz do continente americano para discussões de como, quando, por que, 

para que, fornecer esta ajuda. 

Foi questionada ainda a real intenção do Brasil: se realmente tinha cunho solidário 

para com seus vizinhos e/ou obrigacional assumido com as Nações Unidas, ou se esta atitude 

não seria sobretudo egoísta sem se importar com a verdadeira necessidade de acabar com as 

dificuldades enfrentadas pelo Haiti. 

                                                 
401) United Nations Mission in Haiti (UNMIH);  
2) United Nations Support Mission in Haiti (UNSMIH); 
3) United Nations Transition Mission in Haiti (UNTMIH); 
4) United Nations Civilian Police Mission in Haiti (MIPONUH). 
41UZIEL, Eduardo. Ob. cit. (33), pág. 91: "O entendimento foi de que tradicionalmente o país preferia 

participar de operações de paz propriamente ditas, em vez de forças de emergência. Pareceu claro, no entanto, 
aos formuladores da política externa que o país não poderia se furtar a enviar contingentes para a única missão 
de paz no continente americano". 

42Os Estados Unidos da América, tanto os democratas como os republicanos, apoiavam, e mais do que isto, 
pressionaram a participação do Brasil na divisão dos encargos e com a segurança das Américas abaixo do 
México. 
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O Brasil contribuiu com contingente de 1200 homens, com o comando da força 

militar da MINUSTAH pelo General Augusto Heleno Pereira Ribeiro. O General Heleno, 

como é conhecido, passou o comando da força militar para outro brasileiro, o General Urano 

Teixeira da Matta Bacellar, após um ano e dois meses na função. 

O General Bacellar foi escolhido para liderar o contingente militar em 1 de 

Setembro de 2005. Entretanto, em 7 de Janeiro de 2006 foi encontrado morto no seu quarto de 

hotel em Porto Príncipe43.  

A morte de Bacellar foi o primeiro teste de sustentação do comando brasileiro, em 

contrapartida com o interesse da Jordânia de comandar a operação, já que era o país que 

contribuía com o maior contingente. Porém, o comando continuou sendo brasileiro com o 

General José Elito Carvalho Siqueira. 

A participação brasileira levantou críticas internas, dentre as quais do ex-Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. FHC questiona a participação do Brasil na MINUSTAH desde o 

início porque considera ter sido uma atitude precipitada.  

Da mesma opinião converge a ONG Justiça Global e o Programa de Direitos 

Humanos da Faculdade de Havard, pois consideram a missão como ineficiente na promoção 

da estabilidade política e social no país44. 

 

3. 1. Estreitamento de relações entre Brasil e Haiti 

 

As relações entre Brasil e Haiti têm sido modestas. Entretanto, vêm ocorrendo 

esforços de ambos governos para que este quadro mude. 

O Brasil integra o Grupo Consultivo “ad hoc” constituído pelo Conselho Econômico 

e Social das Nações Unidas (ECOSOC) com vista ao desenvolvimento do Haiti. 

Desde 1996, o Instituto Rio Branco inclui o Haiti entre os países beneficiários de 

bolsas de estudo para o curso preparatório à carreira diplomática.  

Na área da agricultura se destacam os projetos “Transferência de Tecnologias em 

Sistemas de Produção e Processamento de Caju” e “Desenvolvimento da Cultura da 

Mandioca no Haiti”, com o objetivo de aprimorar essas culturas e de melhorar a renda dos 

                                                 
43A causa oficial da morte foi dada como suicídio, atestada pela ONU e pela polícia brasileira.  
44O consultor legislativo do Senado Federal na área de Relações Internacionais, Tarciso Dal Maso Jardim, saiu 

em defesa das ações da Minustah e do general Augusto Heleno Pereira, diz que a reestruturação da polícia para 
que assim passe a ser a principal força de segurança com ausência do Exército, é um dos principais objetivos da 
missão de paz e isto vem sendo feito. 
http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/internacional/2005/03/23/jorint20050323002.html, pesquisado em 30 de 

Agosto de 2007, as 21:17. 

http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/internacional/2005/03/23/jorint20050323002.html
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pequenos produtores daquele país. Estes projetos contaram com o financiamento da Agência 

Brasileira de Cooperação – ABC no valor de 184 mil dólares. 

Também se estuda a implementação de um projeto relativo aos recursos hídricos 

especialmente voltado para a agricultura. 

Na saúde o grande foco é o tratamento de soropositivos que conta com o apoio do 

Ministério da Saúde/Programa Nacional de DST/AIDS. Nesta mesma área foi realizado, em 

parceria com o Canadá um projeto de apoio ao programa de vacinação no Haiti. 

Na área da justiça o Tribunal Superior Eleitoral – TSE e o governo brasileiro 

cooperou nas eleições parlamentar e presidencial de 2005, disponibilizando sua experiência 

no processo laboral e no custeio da mão-de-obra dos técnicos brasileiros. 

Na educação e desporto, em parceria com Ministério dos Esportes, criou-se um 

projeto chamado de “Inserção Social pela Prática Desportiva”, baseado nos projetos 

brasileiros “Pintando a Cidadania” e “Segundo Tempo”, com a finalidade de atender jovens e 

adolescentes de 7 a 17 anos e o treinamento de agentes multiplicadores45. 

 

3. 2. O “Jogo da Paz”46 

 

O chamado “Jogo da Paz” entre as seleções de futebol brasileira e haitiana não é o 

pioneiro na utilização do esporte em favor da paz e da solidariedade, já existiram outros fatos 

no decurso da história47.  

                                                 
45http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/relacoes/america_central/haiti.asp. 
http://www.abc.gov.br/abc/abc_ctpd_haiti.asp, pesquisados em 27 de Agosto de 2007, as 14:30. 
46A partida de futebol entre Brasil e Haiti virou filme, com direção de Carlos Ortiz e João Dornelas, intitulado 

“O dia em que o Brasil esteve aqui”.  
47Em Kiev de 1942, na Ucrânia, invadida pelos alemães nazistas, houve a promoção de um jogo de futebol 

com outros fins além do desportivo. Os alemães nazistas construíram um estádio local e promoveram um jogo 
entre o Dínamo de Kiev e o da Luftwaffe e o utilizaram como instrumento de auto-propaganda. Organizaram o 
Campeonato Mundial de 1942, apenas duas semanas antes da queda de Berlim ainda se jogavam partidas desta 
copa.  
A real intenção era criar uma falsa sensação de estabilidade. 
Outro fato foi o ocorrido em 17 de Abril de 1971, quando o governo chinês autorizou a entrada em seu 

território da equipe de tênis de mesa, seus dirigentes, duas esposas de dirigentes e alguns jornalistas, todos de 
nacionalidade americana, pela primeira vez após a tomada do poder pelos comunistas. Este acontecimento ficou 
conhecido como a “diplomacia do pingue-pongue”. 
Recentemente, em 1999, ocorreu o jogo dos Estados Unidos da América com a seleção do Iraque, também o 

jogo entre a seleção futebol de Nebraska com a de Cuba, e em 2000, novamente a seleção de futebol americana 
volta aos campos contra seleção do Irã.  
Ao contrário dos acontecimentos citados anteriormente estes acontecimentos não tiveram grandes êxitos. 
Em outra ocasião o esporte também foi utilizado para o estreitamento de relações, foi o caso dos “Jogos da 

Lusofonia”, com o lema “Unidos pelo Desporto”, da Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Portuguesa - 
ACOLOP, foi fundada em 8 de Junho de 2004, com objetivo de integrar o mundo lusófono pelo desporto e já é 
oficialmente reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional. 

http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/relacoes/america_central/haiti.asp
http://www.abc.gov.br/abc/abc_ctpd_haiti.asp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
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O jogo contou com a participação das estrelas: Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Este 

jogo ocorreu em 18 de Agosto de 2004. 

A excitação haitiana pelo futebol brasileiro é tamanha como exemplo se pode citar  a 

decretação de feriado nacional de dois dias neste país quando a seleção brasileira se sagrou 

pentacampeão mundial na Copa do Mundo da Fifa, realizada no Japão e Coréia do Sul, em 

2002. 

Alguns estudiosos relatam que as ações brasileiras no Haiti, inclusive com o jogo da 

paz, são meios que a política brasileira achou para passar uma imagem de potência regional, 

capaz de colaborar com seus vizinhos, de impor e preservar a paz nas Américas do Sul e 

Central do Caribe48. 

O comandante da MINUSTAH, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, após terem 

marcado o jogo, escreveu um memorando para Brasília e pediu permissão para Nova York, a 

fim de empregar a maior parte de suas tropas da ONU, armas e veículos na segurança de um 

jogo de futebol e retira-las de suas tarefas cotidianas. Embora, Nova York ter achado que se 

tratava de uma piada, acabou cedendo as pressões de Lula, até que finalmente Kofi Annan 

autorizou o desvio das atividades destas tropas. 

O Comandante Heleno ainda criticou a idéia inicial que era de trocar ingressos por 

armas de fogo, porque achava errado colocar gangues para assistirem o jogo em recompensa 

do porte ilegal de armas. E assim, mudou-se o público que seria premiado com a partida de 

futebol colocando no banco crianças da United Nations Children´s Fund – UNICEF, 

estudantes ou pessoas que podiam pagar USD 6,25 por um ingresso.  

Anteriormente ao “jogo da paz”, os soldados latino-americanos da MINUSTAH 

haviam realizado algumas partidas de futebol com adolescentes sem-teto de Bel-Air, bairro 

central de Porto Príncipe, local onde há também um hospital instalado pelo contingente 

argentino.  

O General Bacellar declarou que estas atividades visam aproximar as forças da 

MINUSTAH da população.  

 

 

                                                                                                                                                         
http://esportes.terra.com.br/interna/0,,OI1189250-EI2200,00.html, pesquisado em 12 de Agosto de 2007, as 

2:10. 
48SILVA, Carlos Eduardo Lins da, Futebol, paz e riscos para o Brasil no Haiti. In: Revista Política Externa. 

Direitos Humanos. Setembro/Outubro/Novembro de 2006. Vol. 13, nº2. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2006, 
pág. 76: "Foi, sem dúvida, uma notável operação de marketing político que pode dar início a uma ofensiva 
brasileira para angariar simpatia e prestígio internacional com base em um dos seus maiores ativos nacionais, a 
prática do futebol".  

http://esportes.terra.com.br/interna/0%2C%2COI1189250-EI2200%2C00.html
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4. A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA OPERAÇÕES DE PAZ DA 

ANGOLA 

 

A posição política do Brasil era determinada pelo anticolonialismo, porém estava 

atento aos laços que ligavam à Portugal, ao mesmo passo que apoiava a autodeterminação do 

povo angolano, reiterava os termos de amizade portuguesa. Na verdade o que o Brasil queria 

era a solução pacífica que atendesse ao interesse de ambas as partes. 

Com a situação insustentável neste país o CSNU criou a Missão de Verificação das 

Nações Unidas em Angola – UNAVEM I, pela Resolução 626/88, em 20 de Dezembro de 

1988, com início em 02 de Janeiro de 198949. 

Foi a primeira missão de verificação das Nações Unidas com o novo caráter das 

operações de paz denominadas como de segunda geração, já referidas na nota de rodapé nº 05.  

Sua finalidade era o acompanhamento da atuação da polícia angolana durante o 

cessar fogo, observar as eleições democráticas no país para enfim acabar com os dezesseis 

anos de guerra civil. Devia agir tanto como missão de observação como também uma missão 

de consolidação da paz. 

O Brasil inicialmente teve uma participação em pequena escala, com o General de 

Brigada Péricles Ferreira Gomes, comandante da Missão de Observação de Maio a Setembro 

de 2001, e duas equipes de observadores.  

Nota-se nesta operação que a característica diplomática brasileira foi fundamental 

para a ligação entre as autoridades cubanas e angolanas do governo e da guerrilha.  

Com esta atitude os brasileiros vieram a conquistar o reconhecimento e o respeito 

dos demais integrantes da missão, dos militares cubanos, dos governantes angolanos e dos 

dirigentes de guerrilha, pelos trabalhos ali prestados, e por parte da população local. A 

UNAVEM I encerrou suas autoridades em 25 de Maio de 1991, após ter completado 

efetivamente seu mandato. 

A UNAVEM II foi a sucessora da UNAVEM I. Aquela foi estabelecida em Maio de 

1991, logo após o fim desta, criada pela Res. 696 do CSNU, de 30 de Maio de 1991, para 

verificar as disposições acordadas pelo governo de Angola e a União Nacional para a 

                                                 
49WHITE, N. D. Keeping the Peace: The United Nations and the maintenance of international peace and 

security. Manchester: University Press, 1993, pág. 190, relata que a criação da UNAVEM “was a product of a 
regional agreements of 1988 involving Cuba, Angola and South Africa, but was also backed by the Soviet Union 
withdrawing from its zones of influence as a prelude to the collapse of the Eastern bloc and ultimately of the 
Soviet Union in 1991”.  
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Indepêndência Total de Angola (UNITA), como o cessar-fogo e a vigilância da polícia 

angolana durante o período do cessar-fogo. 

 Esta operação estava também encarregada de observar as eleições no país. Em 

suma, sua função era fiscalizar o cumprimento do Acordo de Paz do Estoril de Maio de 1991. 

O Brasil continuou contribuindo para o segundo mandato da UNAVEM ainda de 

maneira simplicista, de Maio de 1991 a Fevereiro de 1995, com oito observadores militares, 

nove observadores policiais e uma unidade médica, quatro observadores eleitorais 

funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, com finalidade de monitorar as eleições de 

Setembro de 1992. 

Após as eleições ressurgiram os conflitos e se deu necessária a criação da UNAVEM 

III, pela Res. 976, de 08 de Fevereiro de 199550, com o fito de verificar o respeito ao acordo 

de preservação de direitos humanos, e de instalar definitivamente a paz em Angola.  

Seu principal objetivo era também ajudar o governo de Angola e a UNITA a 

restabelecer a paz e lograr a reconciliação nacional. Tinha por base os Acordos de Paz para 

Angola, firmados em 31 de Maio de 1991, o Protocolo de Lusaka, firmado em 20 de 

Novembro de 1994 e as Resoluções do CSNU. 

De Agosto de 1995 a Julho de 1997 o Brasil aumentou significativamente a sua 

participação. Neste terceiro mandato enviou um batalhão de infantaria – 800 homens, uma 

companhia de engenharia – 200 homens, dois postos de saúde avançados – 40 oficiais de 

saúde, entre médicos, dentistas, farmacêuticos e auxiliares de saúde, e aproximadamente 40 

oficiais do Estado-Maior.  

Durante todo o período da UNAVEM III o Brasil contribuiu com uma média de 14 

observadores militares e 11 observadores policiais.  

O Brasil com este grande contingente disponibilizado chegou a ser o maior 

contribuinte de tropas para esta missão e ocupou, no início de 1996, a posição de quarto maior 

contribuinte de tropas para operações de paz das Nações Unidas. 

O contingente chegou a atingir cerca de 1.200 homens distribuídos entre as três 

forças armadas brasileira, o qual foi possível devido a proximidade geográfica entre estes 

países e especialmente pelos laços étnicos e culturais, bem como a similaridade da língua.  

Finda a UNAVEM III foi criada a Missão de Observação das Nações Unidas – 

MONUA, ou em inglês United Nations Observer Mission in Angola, criada pela Res. 1118, 

de 30 de Junho de 1997 do CSNU, com a finalidade de fiscalizar o pós conflito. 

                                                 
50Nesta operação há um misto de missão de observação, missão de imposição e consolidação de paz. 
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Mais especificamente de completar o Processo de Desmobilização, incorporação dos 

ex-combatentes da União Nacional para a Independência total de Angola (UNITA) nas forças 

Armadas Angolanas (FAA) e Polícia Nacional Angolana, integração do pessoal da UNITA 

em todos os níveis da Administração do Estado, eliminar todos os impedimentos à livre 

circulação de pessoas e bens, bem como o desarmamento da população civil. 

O Brasil participou com vinte e seis homens – quatro observadores militares, 

aproximadamente 20 observadores policiais e dois oficiais que atuaram no Estado-Maior da 

missão. Em Março de 1999, o Brasil passou a ceder uma unidade médica, composta por 15 

militares do Exército, para prestar apoio ao pessoal das Nações Unidas em Luanda durante o 

período de encerramento da MONUA. Mas, obteve grande prestígio mesmo com a campanha 

de vacinação que a equipe médica militar brasileira realizou naquele país, bem como o 

atendimento médico da população local, que foram considerados o grande marco da 

participação brasileira.  

Em Agosto de 2002, foi criada a Missão das Nações Unidas, do inglês United 

Nations Mission in Angola – UNMA, pela Res. 1433/2002, do CSNU, com o termo final 

marcado para Fevereiro de 2003. A UNMA tinha por objetivo consolidar a paz na região e 

com isto dar um novo rumo à história angolana. 

Diz-se que um dos fatores predominantes para a boa imagem do Brasil nas 

operações realizadas em solo angolano foi que, além dos laços de identificação e amizade 

entre ambos, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana em 197551. 

Embora o Brasil ter realizado grandes feitos em solo angolano e ter agido sempre 

diplomaticamente essa atuação acabou desagradando o líder rebelde da UNITA, Jonas 

Savimbi52. 

 

                                                 
51O Brasil instalou uma representação diplomática em Luanda logo em seguida e também apoiou a 

independência de maneira clara nas Nações Unidas, e algumas vezes quase único, dentre o grupo dos países 
ocidentais. O período de maior apoio se deu quando o Brasil ocupava um assento não permanente no Conselho 
de Segurança, no biénio de 93-94. O mesmo apoio se verificou junto a alguns países-chaves, como os Estados 
Unidos da América. 

52Extração de parte de texto retirada da entrevista com o jornalista angolano Orlando de Souza Castro, onde 
são revelados mais detalhes da longa guerra travada em Angola, a participação brasileira no conflito, e os rumos 
da organização guerrilheira após a morte de seu líder máximo, entre outras: “8 – MSM - O senhor possui 
informações sobre a participação de mercenários brasileiros na luta, ao lado das FAPLA? O governo brasileiro 
sempre manteve uma postura favorável ao MPLA, e durante muito tempo surgiram rumores no sentido de que 
apoio militar foi fornecido ao governo de Luanda, inclusive apoio direto. 
OC - Sim, é verdade que o Brasil sempre foi um grande apoiador do MPLA. Também é verdade que 

mercenários brasileiros lutaram (e alguns morreram) ao lado das FAPLA, assim como é verdade que Eduardo 
dos Santos tem vários assessores brasileiros, e que o Brasil forneceu equipamentos militares ao governo de 
Luanda”. http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/259415.shtml¸ pesquisado em 18 de Agosto de 
2007, as 09:10. 
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4. 1. Estreitamento de relações entre Brasil e Angola 

 

Sem dúvida Angola consiste hoje num dos grandes parceiros econômicos brasileiro. 

Conforme dito anteriormente, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência 

angolana. Há quem afirme que esta atitude brasileira marcada pela pressa e pelo 

mercantilismo visava o promissor mercado angolano. Contudo, esta ligação remonta de longa 

data. 

As ligações de “cooperação”, se assim se pode dizer, deu-se por volta dos meados do 

Século XVI com o tráfico de escravos para constituírem mão-de-obra no Brasil e, 

posteriormente, a exportação de produtos brasileiros para Angola como bebidas e tecidos. 

A cooperação técnica entre o Brasil e a Angola iniciou em 1980, com a assinatura do 

Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica. A partir de então várias foram as 

iniciativas firmadas no campo da cooperação técnica que marcaram as relações bilaterais 

entre os dois países.  

Verificou-se ainda que ABC coordena o Projeto Centro de Formação Profissional 

Angola-Brasil, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-

DR/SP), o maior dos projetos de cooperação técnica prestados pelo Brasil a países em 

desenvolvimento. Este projeto esta localizado na cidade angolana do Cazenga, com o intuito 

de reinserção social e reconstrução nacional da Angola. Atualmente, mais de 3.000 pessoas se 

formaram neste Projeto. 

Na agricopecuária se vislumbra a cooperação entre o governo angolano e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com a Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) e com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais 

(EMATER/MG), para o desenvolvimento agronômico daquele país. 

No desporto e na educação Angola tem copiado alguns modelos brasileiros de 

projetos de inclusão social.   

Como é o caso do projeto que visam implementar naquele país com base nos 

projetos brasileiros “Pintando a Liberdade” e “Segundo Tempo”, experiências muito bem 

sucedidas desenvolvidas pelo Ministério da Educação em diversos lugares do Brasil. E do 

programa “Merenda Escolar”, do governo provincial de Luanda baseado no Programa “Fome 

Zero” de autoria do governo Lula53. 

                                                 
53Outro exemplo é o Programa de Recuperação Econômica fortemente baseado no chamado Plano Brasil 

Novo.  http://www.abc.gov.br/abc/abc_ctpd_palop.asp, pesquisado em 24 de Agosto de 2007, as 8:35. 
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Na área econômica merece destaque o volume de importações angolanas de 

produtos brasileiros54, como bens industriais e equipamentos. Angola conta hoje com mais de 

duas empresas privadas de transportes coletivo de passageiros, constituídos por veículos 

brasileiros. 

Sem falar na indústria petrolífera angolana muito visada pela Petrobrás. Desde 1979, 

a Petrobrás detém direitos exploratórios de “Exploração e Produção petrolífera na Bacia do 

Baixo Congo”, localizada no litoral angolano.  

A Petrobrás contribui para o treinamento de quadros angolanos para a indústria do 

petróleo, em um programa denominado “Proquadros”, que capacitou dezenas de profissionais 

das áreas de Geociências e Engenharia, durante a década de 90, do Século XX. 

Recentemente a estatal Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola – Sonangol, 

anunciou em Luanda, dia 22 de Maio de 2006, que a Petrobrás e a companhia petrolífera 

francesa Total venceram as licitações para explorar áreas no mar angolano55. 

 

                                                 
54No encontro Diplomacia, Cooperação e Negócios: o papel dos actores externos em Angola e Moçambique, 

realizado em Lisboa, dias 27 e 28 de Março de 2006, o Diretor da Agência Brasileira de Cooperação, 
embaixador Lauro Moreira, abrilhanta com as seguintes explanações: “Na área económico-financeira, o Brasil é 
um país com o qual Angola equacionou o pagamento de sua dívida externa. O Governo brasileiro concedeu, ao 
longo dos anos 90, créditos financeiros a Angola da ordem de US$ 1 bilhão. Graças ao Memorando de 
Entendimento Brasil-Angola (MEBA), firmado no final da década de 80, renovado em 1995, e novamente em 
2001, Angola amortiza em petróleo seu débito com o Brasil e recebe de volta, no montante de 45%, parte do 
pagamento sob a forma de novos créditos para a importação de bens e serviços brasileiros. Esse financiamento 
tornou possível a construção da Hidro-eléctrica de Capanda, o mais importante projeto de infra-estrutura daquele 
país, hoje já concluído e recentemente inaugurado. A Hidro-eléctrica de Capanda deverá ser o pilar energético do 
desenvolvimento que se espera para Angola. Durante a visita oficial do Presidente José Eduardo dos Santos ao 
Brasil, em Maio de 2005, as duas partes concluíram negociações que resultaram em substantiva ampliação da 
tradicional linha de crédito às exportações brasileiras a Angola.  
Mediante Protocolo de Intenções assinado durante a visita, o Brasil ampliará os créditos a Angola de modo a 

atingir uma soma de US$ 580 milhões no triénio 2005/2007, o que permitirá a conclusão de projectos em 
andamento (Hidro-eléctrica de Capanda, exportações de autocarros e viaturas de polícia), bem como a 
efectivação de novos projectos nas áreas de infra-estrutura, saneamento e agricultura. A ampliação logrou tornar 
a linha de crédito ainda mais compatível com as potencialidades do mercado angolano e com o interesse das 
empresas brasileiras de elevar a sua presença naquele país. O mecanismo de créditos, ampliado mediante o novo 
mecanismo, continuará a ser acompanhado ao longo dos próximos anos, com vista a possíveis novos ajustes que 
venham a contribuir para aumentar o patamar dos negócios bilaterais.  
Durante os anos de guerra, o Brasil foi sempre um parceiro fiel de Angola, e empresas brasileiras, como a 

Construtora Norberto Odebrecht, Furnas e a Petrobrás, mantiveram-se activas no difícil cenário económico 
angolano. Também nesse período, a cooperação técnica cresceu, com a especial destaque para a formação 
profissional e a instalação, em 1998, do Centro de Formação Profissional de Cazenga, nos arredores de Luanda, 
projecto apoiado pelo SENAI e que forma cerca de mil profissionais por ano.”  
http://www.ieei.pt/files/PAPERLauro_MoreiraFINAL.pdf, pesquisado em 27 de Agosto de 2007, as 23:45. 
55A Petrobrás está associada nesse projeto com a Chevron (20%), que atua como operadora, e também com a 

estatal angolana Sonangol (25%) e com a francesa Total (27,5%). A participação da Petrobrás, de 27,5%, garante 
uma produção de petróleo da ordem de 9 mil barris/dia. 
 No Bloco 34, a Petrobrás participa com 30% em parceria com a Sonangol e Norsk Hidro. 
 http://www2.petrobras.com.br/portugues/ads/ads_AtuacaoInternacional.html, pesquisado em 15 de Agosto 

de 2007, as 22:30. 
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5. A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NAS OPERAÇÕES DE PAZ NO 

TIMOR-LESTE 

 

A pequena ilha timorense, localizada na parte oriental da ilha de Timor no extremo 

sudeste da Ásia, até o ano de 1975 foi colônia portuguesa. É um território rico em petróleo e 

gás natural, fato que desencadeou o interesse de alguns Estados após a saída portuguesa.  

Quando estourou a crise em Timor-Leste houve grande contradição por parte da 

comunidade internacional, ao passo que alguns países alegavam ser a favor da 

autodeterminação do território timorense, os mesmos evitavam se envolver diretamente no 

conflito. A ONU atuava da mesma forma, ou melhor dizendo, omitia-se da mesma forma 

sendo esta inércia um dos fatores que contribuíram para que o conflito completasse mais de 

duas décadas. 

Até que a ONU passou a atuar ativamente por conseqüência do número cada vez 

maior de denúncias de agressões e represálias por parte do gorverno indonésio. 

Fazendo com que Portugal e Indonésia assinassem um acordo para a criação de uma 

missão de observadores da ONU para atuar em território lestes-timorense, no qual Portugal 

ficou responsável pela manutenção da lei e da ordem durante o processo eleitoral. 

Foi, então, na onda das inquietudes da comunidade internacional que se criou pela 

Res. 1.246, de 17 de Maio de 1999, a United Nations Mission in East-Timor – UNAMET, 

com o objetivo de organizar e proclamar o referendo através do qual se saberia se o povo 

timorense quereria ser integrado à Indonésia como a 27º província ou se quereria sua 

independência. Este referendo contou com a participação de voluntários de vários países que 

trabalharam no censo eleitoral. 

Nesta mesma baila, o Brasil se mantinha distante nesta questão porque sempre 

manteve fortes relações diplomáticas com a Indonésia. Apesar do Presidente Itamar Franco56 

anteriormente já ter defendido a autodeterminação do povo timorense, o Brasil só mudou de 

atitude com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, após os massacres em Díli ocorridos 

em 1999 em virtude do referendo realizado. 

A intenção da participação brasileira ficou reforçada pela posição adotada pelos 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, na Cimeira da Praia em 

Cabo Verde, em 17 de Julho de 1996. 

                                                 
56Foi presidente do Brasil entre 2 de Outubro de 1992 e 1 de Janeiro de 1995, assumiu a presidência após 

Fernando Collor de Mello sofrer um processo de impeachment. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment
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O resultado foi em prol da independência de Timor-Leste. No entanto, este foi 

rejeitado pelo governo indonês e as milícias e soldados indonésios reiniciaram um forte clima 

de terror contra a população civil, acarretando a saída dos integrantes da UNAMET e demais 

estrangeiros daquela ilha. 

Veio a decisão do CSNU pela criação de uma força armada, denominada 

International Force for East Timor – INTERFET, invocada sob a égide do Capítulo VII, 

artigo 2º, §7º57.  

A INTERFET tinha o intuito de restaurar a paz e a segurança, a proteção e a 

assistência dos componentes da UNAMET, a facilitação das operações de assistência 

humanitária naquele país e levar ao cumprimento da decisão referendária. 

As atividades da INTERFET se encerraram em 20 de Maio de 2002, quando da 

independência formal do território e criação da República Democrática de Timor-Leste.  

A INTERFET colocou o país inteiro em segurança e as milícias foram perdendo sua 

força e não mais representavam uma ameaça real, com exceção das regiões fronteiriças. Ainda 

possibilitou o retorno de centenas de milhares de refugiados às suas aldeias.  

Como ilação as forças militares passaram a utilizar o tempo e os recursos de que 

dispunham para prestar assistência à população, ajudavam no trabalho de construção, na 

direção de clínicas móveis entre outras atividades. Como não poderia deixar de ser esta 

atitude era muito apreciada pelos timorenses e era precisamente o tipo de assistência posta em 

prática que a população precisava58.    

A seguir foi criada a United Nations Transitional Administration In East Timor – 

UNTAET, ou em português Administração Provisória das Nações Unidas, pela Resolução 

1272, de 25 de Outubro de 1999. Tinha por objetivo supervisionar o processo de reconstrução 

do território e preparar a transição rumo à independência sob a proteção das Nações Unidas. 

Observação que deve ser feita é que a Administração ou Autoridade Transitória não 

é de fato uma operação de paz59, consiste numa operação mais ampla dotada de poderes 

executivos, legislativos e judiciais. Ademais, contam com a colaboração de representantes 

locais.  

                                                 
57A Res. 1264, de 15 de Setembro de 1999, autorizou o envio de uma força multinacional, tendo em vista que 

as milícias leste timorenses não consentiram que as forças de manutenção de paz das Nações Unidas atuassem 
naquele país. Somente houve o consentimento de Portugal e Indonésia. 

58IFE, Jim. Depois das Lágrimas: a reconstrução de Timor-Leste, Lisboa : Inde - Intercooperação e 
Desenvolvimento, 2000, pág. 19, relata que mesmo havendo muitos trabalhadores experientes, dedicados, 
qualificados e bem intencionados tanto na ONU como nas ONGs a operar em Timor-Leste, atuam em situações 
precárias e seus esforços acabam por não atingir o objetivo maior que é o povo. 

59Sobre as competências da Administração Provisória ver Relatório Brahimi de 2000, do parágrafo 76 ao 83. 
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No entanto, apesar de ser uma operação multinacional com fulcro no Capítulo VII da 

CNU, não houve o emprego de sanções de cunho militar, houve sim a assistência humanitária 

à população e o desarmamento das milícias. 

O Brasil que nunca antes havia participado de operações multinacionais, veio a atuar 

pela primeira vez na UNTAET60. 

O Brasil estreou na figura de Sérgio Vieira de Mello61, como autoridade máxima 

naquele país, com poderes executivo, legislativo e judiciário, desde o período em que a ONU 

administrou Timor-Leste até a independência formal e a posse legal do presidente eleito 

Xanana Gusmão.  

O Brasil também passou a chefiar os observadores militares sob a responsabilidade 

do General de Brigada Sérgio Lineu V. Rosário, a polícia da força de paz sob a 

responsabilidade do Tenente Coronel Heitor B. Leite, e a célula de treinamento pelo Major 

Waldir da Silva Filho. 

A UNTAET deu lugar a UNSMET. Esta foi criada pela Res. 1410, de 2002, do 

CSNU para assistir aquele país pelo período de dois anos até que todas as responsabilidades 

operacionais estivessem devolvidas as autoridades timorenses. Após o período inicial foi 

prorrogado o mandato por mais um ano para que esta nova nação pudesse mudar seu nome 

para Timor-Leste e alcançasse a auto-suficiência.  

O Brasil participou desta operação com os mesmos efetivos policiais e militares da 

missão anterior. A UNMISET encerrou sua atividade em 20 de Maio de 2005.  

                                                 
60Apesar do Brasil ter sido convidado por diversas vezes a atuar em operações multifuncionais, não possui 

tradição neste tipo de atuação. A maior parte de sua participação foi em operações sob a égide do Capítulo VI. O 
Brasil já havia sido convidado a participar em tais atividades na guerra da Coréia e no caso do Zaire. Entretanto, 
declinou o pedido no primeiro caso; e, no segundo caso a operação multifuncional acabou não se realizando.  

61Sérgio Vieira de Mello entrou na ONU em 1969 serviu em operações humanitárias e de guarda-paz: 
- em Bangladesh, Sudão, Chipre, Moçambique e Peru; 
- conselheiro político sênior das forças da ONU no Líbano;  
- trabalhou no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR) como chefe de gabinete 

da Alta Comissão; do Departamento Regional para Ásia e Oceania;  
-  diretor de divisão de relações externas; 
- enviado especial do Alto Comissário ao Camboja, como diretor do repatriamento para a autoridade de 

transição da ONU em Camboja (UNTAC); 
- Diretor de casos civis da ONU de proteção das nações (UNPROFOR), coordenador humanitário regional da 

ONU na região dos Grandes Lagos da África;  
- assistente alto comissário das Nações Unidas para refugiados; 
- sub-secretário-geral para casos humanitários e coordenador de Emergência; 
 - desempenhou temporariamente as funções de representante especial do secretário-geral Kofi Annan no 

Kosovo; 
- administrador de transição da ONU em Timor-Leste; 
- nomeado alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos; 
- Em Maio de 2003, foi indicado pelo secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan para seu representante 

especial durante quatro meses no Iraque, onde foi morto num brutal atentado terrorista à sede da ONU em 
Bagdá, a 19 de Agosto de 2003. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camboja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camboja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grandes_Lagos
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_Humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terrorista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bagd%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
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Apesar dos esforços diplomáticos brasileiro, sua posição favorável ao direito de 

autodeterminação do povo timorense desagradou a Indonésia. 

 

5. 1. Estreitamento de relações entre Brasil e Timor-Leste 

 

O Brasil vem colaborando com Timor-Leste de várias maneiras e em diferentes 

áreas. Na economia o governo brasileiro ainda estuda meios de apoiar e dar auxílio a Timor-

Leste visualizando a possibilidade de acordos comerciais quanto à extração de óleo cru e 

petróleo.  

As estatísticas de comércio exterior mostram que o comércio entre esses dois países 

é quase nulo. Veja-se:  

- importações brasileiras: em 2000 é igual a US$ 19,9 mil, e em 2002 é igual a US$ 

1,6 mil; 

- exportação brasileira: em 2003 é igual a US$ 105,7 mil, dos quais US$ 12 mil 

foram mercadorias doadas e o restante peças e componentes industriais. 

Ambos países são exportadores de café, sendo que para o Timor-Leste o café 

constitui o principal produto de exportação juntamente com o petróleo. Contudo, ao invés de 

se tornarem rivais, estes países optaram pela criação de um projeto de cooperação a cargo da 

Agência Brasileira de Cooperação – ABC e do Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, por conta deste projeto o Brasil fica responsável por ensinar 

técnicas cafeeiras para agricultores no Timor-Leste, visando revitalizar o setor cafeeiro local.  

Este projeto foi chamado de “Projeto de Transferência de Técnicas Cafeeiras”. 

Na educação o Brasil vem colaborando com Timor-Leste como se pode comprovar 

pela implementação dos Projetos: “Telecurso” e “Alfabetização Solidária”, em parceria com a 

Fundação Roberto Marinho e a ONG Alfabetização Solidária, com a finalidade de ensinar a 

língua portuguesa a jovens e adultos timorenses. Desde a implantação no ano de 2000 destes 

projetos foram responsáveis pela alfabetização de mais de 5.000 jovens e adultos em Timor-

Leste. 

Além de muitas outras ações paraestatais realizadas em prol da alfabetização 

solidária daquele povo62. 

                                                 
62Como é o caso do Colégio Pitágoras de Belo Horizonte, em parceria com a ABC, criou um projeto para a 

formação de professores em Timor-Leste. 
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No setor judiciário foi criado o Projeto de Apoio ao Fortalecimento do Setor da 

Justiça de Timor-Leste, que previu a ida de dois defensores públicos, um promotor público e 

um juiz a Díli para atuarem na formação teórica e prática de profissionais timorenses63. 

À guisa de complementação ao tema, cita-se o anúncio do Presidente da República 

Federativa do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, na V Conferência dos Chefes de Estado e de 

Governo da CPLP, realizada em São Tomé, em Julho de 2004, em que afirma que o Mercosul 

ia propor um acordo de livre comércio com os países em desenvolvimento da CPLP, com 

tratamento especial e diferenciado para as economias menos desenvolvidas, bem como na 

contribuição brasileira na capacitação dos governos dos países em desenvolvimento da 

CPLP64.  

 

5. 2. O futebol diplomático e humanitário 

 

É fato notório a adoração de alguns países pelo futebol brasileiro, em especial os 

países mais carentes, e não poderia deixar de ser com o povo leste-timorense.  

Um dos projetos da Administração Transitória da ONU era a criação de uma seleção 

nacional timorense, cuja implantação ficou a cargo do professor de educação física brasileiro 

Ricardo Whitaker65.  

A Federação de Futebol de Timor-Leste (FFTL), com sede em Díli, foi criada em 

2002 e admitida como membro da Fédération Internationale de Football Association – FIFA, 

em 14 de Setembro de 2005. 

 

 

 

 

                                                 
63Todos os projetos realizados estão em conformidade com o Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 19 de 

Janeiro de 2005, entre o Governo da República Federativa e Governo da República Democrática de Timor-Leste.  
http://www.abc.gov.br/abc/abc_ctpd_timor.asp, pesquisado em 23 de Agosto de 2007, as 17:15. 
64http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1404, pesquisado em 26 de Agosto 

de 2007, as 15:20. 
65Em suas palavras declara: “O futebol aqui tem uma função social muito forte. Eles são fanáticos. Quando 

dizia que era brasileiro, a primeira coisa que eles falavam era Ronaldo! Ronaldo! Você vê um monte de camisas 
da seleção brasileira na rua”. E continua: “Agora que vamos entrar para a federação asiática de futebol, vai haver 
muitos jogos. Vai ser uma festa”.  
http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/internacional/2001/02/10/jorint20010210003.html, pesquisado em 27 de 

Agosto de 2007, as 18:30. 
 
 
 

http://www.abc.gov.br/abc/abc_ctpd_timor.asp
http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1404
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CONCLUSÃO 

 

A participação brasileira em operações de paz é uma das opções adotadas pela 

política externa brasileira para participar mais ativamente das discussões internacionais. 

Como é sabido os países em desenvolvimento ficam sempre a margem dos holofotes e das 

decisões mais relevantes sobre questões de cunho internacional, desta forma as operações de 

paz passaram a ser uma hipótese de integração. 

Além do mais o Brasil acredita ser um país neutro quando se fala em conflitos 

internacionais, mantendo sempre uma posição pacifista e visando a resolução de conflitos 

diplomaticamente. Assim, encara como obrigação natural a segurança e a paz internacional, 

bem como a solidariedade para com outros povos “ainda mais necessitados” do que seu 

próprio povo. Todavia, nem só de atos filantrópicos se baseia a atuação brasileira, o país 

também observa os proveitos que por ventura pode obter66. 

Um desses proveitos mais discutidos é a equação despesas x reembolso. Não só o 

Brasil, mas conforme visto na lista de países que colaboram fisicamente com as operações de 

paz, muitos países em desenvolvimento tem observado esta equação. 

Falar em lucro obtido pela disposição de contingentes e material cedido às operações 

de paz é uma questão difícil de analisar e deve ser deixada para os matemáticos. O que se 

pode observar, ainda que superficialmente, é que os países em desenvolvimento devem 

realmente obter lucro nesta equação, haja vista a esmagadora maioria dos países que 

contribuem com contingente ser formada por países em desenvolvimento.  

Se de maneira diversa fosse os países em desenvolvimento não disporiam de suas 

verbas financeiras com o intuito de colaborar com a paz mundial e esquecendo das 

necessidades dentro do seu próprio território. O Brasil seguramente esta enquadrado dentro 

deste rol de países. 

Outro fator de crucial relevância é a renovação do poderio militar do país cedente, se 

não fosse renovada desta maneira não seria possível. Os países que disponibilizam material às 

operações de paz são autorizados comprar e/ou reformar os que já possuem e posteriormente 

recebem o valor desembolsado.  

Se por um lado, esses fatores atraem países como o Brasil, afastam os países 

desenvolvidos, primeiro porque o gasto com os salários dos contingentes é maior do que o 

                                                 
66MACQUEEN, Norrie. A Intervenção das Nações Unidas e a Crise do Estado Africano. In: Relações 

Internacionais. Nº 4. Lisboa: 2004, págs. 127-145, pág. 132: “O Conselho de Segurança dá início a projectos de 
manutenção de paz; mas os seus Estados-membros não actuam por motivos inteiramente altruístas”. 
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valor reembolsado pelas Nações Unidas; posteriormente, porque não precisam de meios 

indiretos para aumentarem seu poderio militar, e por último, mas não menos importante, 

porque não colocam em jogo a vida de seu pessoal o que não causa clamor social. Consideram 

que já fazem sua parte arcando com a maior parte do orçamento das Nações Unidas. 

Esta prática vem se tornando habitual e deve ser objeto de discussão por parte das 

Nações Unidas. Não deve ser aceito por parte desta organização que os países utilizem 

operações de paz unicamente visando proveito próprio. Além do que não se deve admitir que 

as operagões de paz possam falhar na busca pelos seus objetivos. 

Em contrapartida, também não pode as Nações Unidas limitar a participação de 

países em desenvolvimento, a perigo de não conseguir pessoal suficiente para formar as 

operações de paz. 

O Brasil não se envolve em conflitos há muitos anos, tampouco costuma participar 

de conflitos que não lhe digam respeito. Então, o treinamento dos militares brasileiros 

deslocados e a vivência real em campo de conflitos também aponta como um dos grandes 

benefícios visados pela política externa daquele país.  

Esta claro que, as tropas brasileiras retornam destas missões mais qualificadas, 

alguns dos integrantes acabam ministrando cursos nas Academias de Polícia ou no Exército, 

tornando-se multiplicadores. 

Dentre os pontos colocados a participação brasileira se mostra ser de grande valia 

para a própria nação. 

Quanto o problema levantado no trabalho da atuação brasileira buscar um assento 

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas acredita ser esse o principal 

problema a ser discutido. 

Conforme analisado, a reforma deste órgão não será imediata, porém há grande 

probabilidade que aconteça. O fator de participação nas operações de paz não é o ponto que 

vai decidir quem vai conseguir um assento no Conselho de Segurança, mas é um dos mais 

discutidos entre os países que disputam diretamente uma vaga, como é o caso dos países em 

desenvolvimento que utilizam as operações de paz como meio de mostrar responsabilidade e 

solidariedade internacional. 

Sabendo disso e sabendo que as operações de paz vêm sendo extremamente 

divulgadas pelos meios de comunicação – cada vez mais as pessoas querem ser informadas do 

que acontece por lá, o governo brasileiro vem adotando a postura de ser um dos países que 

mais contribuem para as operações de paz aproveitando que as atenções estão se voltando 

para esta questão. É a utilização da mídia a seu favor. 
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Caso haja a ampliação do Conselho de Segurança nos moldes da abertura mais 

democrática (abertura mais ampla com representantes de todos os continentes) o Brasil tem 

grandes chances de ser o escolhido.  

Primeiramente, porque no contexto internacional recebe o apoio dos “grandes 

países”. Contrario sensu, no contexto regional Argentina e México formam a linha de frente 

contra a candidatura brasileira, alegando que o Brasil não seria o melhor representante das 

Américas67. Se não for levado em conta aqui o fator econômico, político e social e for 

considerado somente o fator de participação nas operações de paz o Brasil é sem dúvida um 

forte candidato. Conforme foi visto o Brasil esta entre os 20 maiores contribuintes com tropas 

para as operações de paz, sem contar que esta em 16º lugar na lista das contribuições do 

orçamento das Nações Unidas.  

O Brasil, sobretudo detém credibilidade por parte das Nações Unidas o que 

transparece na escolha deste para chefiar as operações de paz no Timor-Leste e no Haiti. Mas, 

de longe conforme demonstrado é o único fator que será analisado. 

Sem contar que o Brasil possui experiência como membro do Conselho de 

Segurança e sempre que lá esteve tentou demonstrar que é um país formador de opinião. 

As ressalvas que devem ser feitas são com relação a responsabilidade financeira que 

vem junto com o assento permanente. Os governantes devem se ater a capacidade econômica 

brasileira sem se deixar levar pela auto-afirmação que este posto traria ao país, que o busca 

desde o começo do século passado. 

O Brasil já encontra hoje dificuldades de manter em dia a contribuição que lhe é 

imposta pelas Nações Unidas e com o assento permanente esta contribuição aumentaria ainda 

mais. Seria o país capaz de suportar um aumento na contribuição anual para as Nações 

Unidas?  

Acredita-se que o Brasil esta preparado para um cargo de responsabilidade como é 

um assento permanente no CSNU, porém sem grandes alterações financeiras que possam 

prejudicar o orçamento interno que já é tão debilitado. 

Passando para o estreitamento de relação entre o Brasil e os países que sofreram a 

intervenção da ONU com a participação brasileira.  

                                                 
67México seria concorrente direto brasileiro no quesito econômico porque sua economia vem crescendo após a 

entrada deste país no NAFTA. Já, a Argentina por saber que suas chances são ainda menores, devido a crise 
econômica que lhe assolou e sua participação nas Nações Unidas em menor proporção, com o objetivo de barrar 
a candidatura brasileira, propôs a hipótese de uma candidatura continental ou sub-continental e preenchida por 
votação. 
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Entre os três casos analisados o único país que demonstra ser um campo proveitoso 

para as relações comerciais é a Angola. O Haiti e o Timor-Leste são dois países que estão 

saindo agora da opressão e vão começar a estabelecer uma economia “estável”. Além do que 

contam com o fator se serem dois países muito pequenos com pouco mercado consumidor dos 

produtos brasileiros. Entretanto, não são países que devem ser descartados das relações 

econômicas brasileiras.  

É nesta feita que o Brasil tem estabelecido parcerias em várias áreas com estes três 

países. Porque não busca tão-somente o retorno econômico como também busca o 

estreitamento de afinidades históricas e culturais. 

Acerca do futebol brasileiro sem dúvida este é objeto de idolatria em todo o mundo, 

em especial nos países mais carentes os quais adotam a seleção brasileira como sua e vêem 

nos jogadores brasileiros um exemplo de sucesso de vida, já que como eles a grande maioria 

destes jogadores são provenientes de comunidades carentes. 

Dentro do contexto interno brasileiro o futebol já foi utilizado na época do Governo 

Médici e a Copa do Mundo de 1970 como sinônimo de desenvolvimento da nação. Afinal, a 

consagração da seleção brasileira como tricampeã mundial estava representando ali uma 

nação forte e guerreira.   

Médici, ex-presidente brasileiro de 1969 até 1974, usou em suas campanhas o 

bordão “Milagre Brasileiro”. E novamente, vemos o futebol ser utilizado com fins pacíficos 

fruto de ato político. 

Foi o que aconteceu no Haiti arrasado pela guerra, no qual a pretexto de alegrar o 

povo haitiano colocou em campo os “deuses do futebol”. 

No fim quem mais obteve vantagem com o “Jogo da Paz” foi o Presidente Lula que 

não mediu esforços para conseguir que o jogo se efetivasse. Primeiro porque recebeu do povo 

haitiano, mergulhado em guerra e desesperança, gratidão eterna. Segundo que dentro do 

contexto nacional aumentou sua popularidade por estar utilizando o orgulho brasileiro para 

um ato tão nobre. E por fim, esta sim objeto de estudo deste trabalho, conseguiu sensibilizar a 

comunidade internacional pela sua atitude de solidariedade para com os países mais 

necessitados, bem como da própria Nações Unidas por ter a persuadido até aceitar a 

realização desta iniciativa inédita dentro das operações de paz. 

Algo parecido com a “política do pão e do circo” de outrora. A qual preconizava a 

garantia do mínimo que o povo necessita para sobreviver e o mínimo de lazer, inebriando a 

grande massa e mantendo-os preso nas sombras da caverna de Platão.  
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Conclui-se lembrando que a utilização do futebol brasileiro com intuito solidário e 

humanitário é um ato digno de elogios desde que não seja utilizado como subterfúgios 

políticos.  

Com a devida vênia, concluir-se-á este trabalho de pesquisa fugindo do objeto 

fulcral proposto.  

As operações de paz são claramente um dos fatores que mais contribuem para a 

cessação dos conflitos e supostamente deve apoiar a população para que esta possa se 

reestabelecer. Mas, até onde alcançam as operações de paz das Nações Unidas quando 

falamos de ajuda humanitária?  

Nada melhor para responder a esta pergunta senão parte do texto retirado do livro 

Morte da Dignidade: a guerra civil em Angola, de autoria de Victoria Brittain:  

“De repente um camião branco com os símbolos das Nações Unidas 
apareceu aos solavancos, vindo do carreiro da estrada do aeroporto. Todos, 
incluindo velhos e estropiados que mal conseguiam rastejar ou avançar oscilando, 
apoiados nas mãos, se dirigiram para o espaço aberto a seguir à cozinha 
comunitária onde o camião estacionou. Quatro jovens soldados brasileiros 
saltaram do camião. Altos, fortes, de uniformes cuidadosamente passados a ferro, 
pareciam criaturas de outro universo. Na caixa do camião estavam duas grandes 
cubas com sopa de esparguete, e quando as abriram para deitar o seu conteúdo 
nos contentores do acampamento, nuvens de vapor e cheiros apetitosos de carne e 
vegetais espalharam-se pela multidão silenciosa. O sol estava a começar a pôr-se e 
levantava-se um vento gelado, pelo que vesti meu casaco. Os brasileiros, que 
disseram que traziam esta comida uma vez por semana do seu acampamento da 
ONU a cerca de cinco quilómetros dali, saltaram de novo para o seu camião e 
forma-se embora numa nuvem de pó, que ficava cor de laranja contra o pôr do sol. 
Então, para o meu espanto, a mulher velha, os deficientes e as crianças afastaram-
se da comida quente e começaram a rastejar, coxear e saltitar de regresso às suas 
tendas. ´Não podemos comer a comida se o director não estiver aqui, e isso só vai 
acontecer amanhã´, disse a velha sem pernas, caminhando sobre as mãos, palmo a 
palmo, no caminho difícil. As privações completas destas pessoas correspondiam á 
sua resignação trágica de serem tratadas desumanamente.”68      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68BRITTAIN, Victoria. Morte da dignidade: a guerra civil em Angola. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 

1998, pág. 156 e 157. 
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