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RESUMO 
 

O objetivo principal desta dissertação é analisar, comparativamente, as duas principais 

operações de paz empreendidas pela ONU no Haiti, a saber, Missão das Nações Unidas no 

Haiti (UNMIH) e a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH) sob 

uma crucial diferença, o conceito de segurança adotado em cada uma, tomando como marco 

temporal os anos de 1993-1996 e 2004-2010. A UNMIH centrada na concepção de segurança 

internacional tradicional e a MINUSTAH voltada para a concepção da segurança humana. 

Acredita-se que o conceito de segurança por trás dos mandatos de cada uma delas foi 

essencial para a condução das mesmas, e principalmente, para os resultados obtidos. A 

teorização dos danos junto aos antecedentes históricos do Haiti foram expostos a fim de 

mostrar a maneira pela qual a instabilidade crônica se estabeleceu no país, deturpando sua 

trajetória, admitindo a entrada das referidas operações. Através da apreciação dos documentos 

oficiais da ONU, (Relatórios, Informes e Resoluções) pode-se identificar em cada período 

observado, as diretrizes traçadas, visando ao menos dirimir o cenário caótico formado. Como 

resultado do estudo realizado, referente as diferentes práticas colocadas em campo e 

resultados obtidos por cada missão, conclui-se que a adoção de um novo conceito, de 

segurança humana pela MINUSTAH, prezando pela segurança dos indivíduos e os inserindo 

no processo reconstrutivo, contribuiu sensivelmente no processo de reestruturação do país, em 

seus diferentes setores, quando comparado com a UNMIH. 

Palavras-chave: DANOS. ONU. SEGURANÇA. SEGURANÇA HUMANA. SEGURANÇA 

INTERNACIONAL. HAITI. UNMIH. MINUSTAH. AMEAÇAS. 
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ABSTRACT  

 

The main objective of this dissertation is to analyze comparatively the two main peacekeeping 

operations undertaken by the UN in Haiti, namely the United Nations Mission in Haiti 

(UNMIH) and the Mission of the United Nations Stabilization in Haiti (MINUSTAH) under a 

crucial difference the concept of security adopted in each one, taking timeframe the years 

1993-1996 and 2004-2010. The UNMIH centered on conception of international traditional 

security and the MINUSTAH turned to the concept of human security. It is believed that the 

concept of security behind the mandates of each was essential to the conduct of the same, and 

especially for the results obtained. The theorization of damage along the historical antecedents 

of Haiti was exposed to show the manner in which the chronic instability settled in the 

country, misrepresenting its trajectory, admitting the entry of these operations. Through the 

examination of official UN documents (Reports, statements and resolutions) can be identified 

in each study period, the guidelines set forth in order to settle the least chaotic scene formed. 

As a result of the study conducted, referring to the different practices placed in field and 

results obtained for each mission, it is concluded that the adoption of a new concept of human 

security by MINUSTAH, valuing security of individuals, and the inserting process in 

reconstructive work, has contributed significantly in the process of restructuring of the 

country, in its different sectors, when compared with the UNMIH. 

 

KEY-WORDS: HARM. UN. SECURITY. HUMAN SECURITY. INTERNATIONAL 

SECURITY. HAITI. UNMIH. MINUSTAH. THREAT. 
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INTRODUÇÃO  

O objetivo desta pesquisa é, de forma comparativa, analisar as duas principais 

operações de paz empreendidas pela ONU no Haiti, a saber, Missão das Nações Unidas no 

Haiti (UNIMIH) e a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH) sob 

uma crucial diferença, o conceito de segurança adotado em cada uma delas. Acredita-se que 

esta característica diferenciadora entre essas duas operações de paz, foi essencial para a 

condução delas, e principalmente, para os resultados obtidos pelas mesmas. 

A longa hegemonia realista permitiu a consolidação de uma construção da 

segurança confinada à defesa do Estado e privilegiando o poder militar como instrumento 

(NASSER, 2009). Com isso, as preocupações em termos de segurança, sejam nacionais ou 

internacionais, estavam assentadas sob as condições nas quais o Estado se encontrava. 

Especialmente no que tange ao seu território, as suas fronteiras e ao seu aparato militar. Sendo 

assim, tinha-se que a segurança e o seu estudo detinham como (...) foco principal (...) o 

fenômeno da guerra (...). Do mesmo modo, o estudo sobre segurança pode ser definido como 

o estudo da ameaça e do controle das Forças Militares. (STEPHEN WALT 1991 apud 

NASSER, 2009). 

Entretanto, o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, entusiasmados por 

importantes acontecimentos, como por exemplo, a queda do muro de Berlim, o fim da União 

Soviética, o desenvolvimento de armas nucleares, o crescimento dos conflitos étnicos e 

internos aos Estados, a amortização da bipolaridade, permitiram que esta visão, tão 

consolidada e disseminada, sofresse importantes mudanças. Neste sentido, os conflitos 

tradicionais, entre Estados, no início da década de 1990, passaram a diminuir sensivelmente, 

permanecendo apenas alguns poucos acontecimentos, como a Guerra do Golfo e as disputas 

entre Árabes e Israelenses. Logo, os conflitos com características tradicionais foram 

superados por conflitos intra-estatais,
1
 onde os indivíduos tornaram-se os mais afetados. 

O que se viu então foi à emergência de uma discussão acerca do desenvolvimento 

humano fundida no discurso sobre a evolução da segurança. Visto que os indivíduos 

estabelecidos em zonas conturbadas passaram a sofrer inúmeros danos, oriundos de fontes 

diversas, de características violentas e não violentas; variando desde assassinatos e agressões 

brutais, até danos causados por atos omissos. Por esta razão, se reconheceu que a proteção da 

violência física é importante não só para a segurança humana, como também para o 

                                                             
1 Tais conflitos intra-estatais, marcados principalmente por guerras civis, podiam ser motivadas pelo cunho cultural, 
religioso, filosófico e político dos indivíduos. 
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desenvolvimento do Estado. Dessa forma, a ameaça à segurança individual sobreveio como 

maior preocupação.  

Assim, a atenção central e suprema com relação à segurança do Estado submergiu 

a primazia, abrindo considerável espaço para a apreensão com relação à segurança dos 

indivíduos. Destaca-se que esta modificação foi igualmente influenciada pela formação de um 

importante cenário: os próprios Estados passaram, em alguns casos, a ser os próprios 

perpetradores da violência, por não se disporem a evitar o dano ou por de fato, não se 

mostrarem capazes de oferecer segurança aos seus nacionais, constituindo-se como uma 

ameaça à paz e à segurança internacionais. 

Neste caminho de mudanças temos a Organização das Nações Unidas (ONU) que, 

do mesmo modo, promoveu modificações e adequações tanto na feitura dos mandatos quanto 

na composição de suas operações de paz. Viu-se que os mandatos das referidas operações não 

deviam se embasar apenas na restrita tarefa de reformular a força militar e policial do Estado 

desestabilizado, como caminho de restabelecer a região. Isto porque, passou-se a conceber a 

ideia de que uma ação multidimensional era sumariamente necessária, pois outros setores da 

sociedade mereciam atenção, uma vez que deles também dependia a estabilidade da região.  

Ficou então entendido que a situação que acometesse os indivíduos afetaria 

diretamente as condições do Estado, uma vez que a segurança de um estaria diretamente 

ligada à segurança do outro. Por isso, o desenvolvimento humano era tão imprescindível 

quanto o restabelecimento dos setores policial e de justiça de uma localidade em conflito. 

Conforme asseveram MacFarlane e Khong (2006) ―Without peace, there may be no 

development. But without development, peace may be threatened.‖  Isto posto pois, o 

empoderamento das pessoas é essencial, uma vez que o desenvolvimento ajuda as pessoas a 

assumirem o controle de suas vidas e não permanecerem em um ciclo vicioso de declínio. 

E foi voltando à preocupação para as situações que acometiam os indivíduos que a 

Segurança Humana emergiu, adotando como referente de segurança o indivíduo e colocando 

em causa toda fonte de ameaça que vitime a vida e a integridade física dos mesmos. Assim, os 

estudiosos da segurança humana reconhecem que a justiça e o desenvolvimento sociais são 

pré-condições para o estabelecimento da paz, uma vez que a violência é enraizada mediante 

fatores como pobreza, impunidade, desemprego e desintegração social. Assim, compete-se 

repensar a própria definição de ameaças à segurança e a paz internacional.  

Em virtude disso, se fez mister adotar o Haiti como estudo de caso, uma vez que 

este mesmo país conseguiu abarcar em seu âmbito duas operações de paz embasadas por 
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concepções diferentes de segurança. Pois, apesar de estarem voltadas para a reconstrução do 

mesmo país, ambas tentaram por diferentes vias. A UNMIH primou pela reforma e 

modernização das forças de segurança, como via de restabelecer a região. E em contrapartida, 

a MINUSTAH adotou um caráter mais multidimensional, preocupando-se com distintos 

setores, como os de infraestrutura, social, promoção de democracia, questões de gênero e 

respeito aos direitos humanos. Este fator diferenciador é determinante para a condução e 

viabilidade desta pesquisa.   

A hipótese principal que orientou este trabalho foi a de que a admissão do 

conceito de segurança humana nas operações de paz promovidas pela ONU, claramente 

presente no mandato, nas resoluções e nas atividades despachadas relativas à MINUSTAH, 

contribuiu positivamente na busca da melhoria das condições de vida dos haitianos, e 

consequentemente, no restabelecimento do país, quando a comparamos com a UNMIH. 

O marco temporal desta pesquisa adotou dois períodos distintos. O primeiro se 

inicia no ano de 1993, período no qual tivemos a instalação da UNMIH no Haiti, indo até o 

ano de 1996, ano em que a referida operação de paz foi finalizada. O segundo momento é 

marcado pelo ano de 2004, onde tivemos a instalação da MINUSTAH indo até o ano de 

2010
2
; período anterior ao terremoto do Haiti, ocorrido em 12/ 01/ 2010

3
. 

A pesquisa a ser realizada consistiu em um estudo de caso. Para analisar o tema 

proposto, foram escolhidas algumas variáveis. As variáveis independentes correspondem ao 

conflito interno do Haiti (variável antecedente), o legado histórico do país (variável 

antecedente) e a intervenção onusiana (variável principal); e duas variáveis dependentes: a 

promoção da segurança humana no Haiti e a melhoria das condições de vida dos haitianos. 

Para sua feitura, embasar-se-á por dados qualitativos e modestamente por dados quantitativos.  

Os dados qualitativos representaram a revisão bibliográfica a respeito dos 

antecedentes históricos do Haiti, da atuação das operações de paz, o debate sobre a segurança 

internacional e a emergência da segurança humana.  

Os dados quantitativos presentes, mesmo que de uma forma modesta, serviram 

para afirmar ou não a hipótese inicial, por demonstrarem a mudança nas condições de vida 

dos haitianos de acordo com cada operação. A escolha dos índices foi embasada no Índice de 

                                                             
2 Não será analisado o ano de 2010, entretanto, pontuamos o ano de 2010 porque a ONU emite o último relatório do ano 

anterior, no mês de janeiro. 
3
 É válido ressaltar que a pesquisa é realizada até um o antes do terremoto visto que as dificuldades a serem enfrentadas, e as 

resultantes deste terremoto, não terem influência direta com a presença ou não da ONU através da operação de paz. Ou seja, 

os dados a serem encontrados pós-terremoto, como os de violência física, desabrigados, desemprego, assaltos, estupros e 

assassinatos podem ter ligação direta com o terremoto e seus desdobramentos, e não com a atuação eficiente ou não da 
operação. 
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Desenvolvimento Humano (IDH), criado por Mahbub ul Haq e Amartya Sen, que tem o 

princípio de medir o avanço de uma população não exclusivamente pelo produto interno bruto 

(PIB). Acreditando que para avaliar o avanço de uma população deve-se avaliar as dimensões 

políticas, sociais e culturais, presumindo haver um elo entre o crescimento econômico 

nacional e a expansão das opções humanas de um indivíduo. 

Utilizou-se de fontes de caráter primário e secundário. As fontes de caráter 

primário foram sobretudo os documentos oficiais da ONU, os Mandato das missões, os 

Relatórios produzidos pelo corpo burocrático que as compõe e os informes produzidos pelo 

Secretário Geral da ONU de cada período abordado. Com estes documentos adquiriu-se 

informações sobre entraves e sucessos das missões e sugestões de medidas a serem tomadas.  

 Ademais, foram pesquisados relatórios sobre o Haiti produzido pelo PNUD, além 

de informes de Organizações Não Governamentais e de pesquisa que atuam naquela 

localidade, como o Freedom House, o Fund for Peace e o Country Indicator for Foreign 

Policy (CIFP), auxiliando na construção de um conhecimento imparcial do cenário haitiano. 

Estas fontes de pesquisa foram utilizadas também para a coleta de dados dos índices 

escolhidos, uma vez que eles demonstram, por meio de dados, a situação dos indivíduos 

haitianos durante os períodos de estudo. 

As fontes de caráter secundário, livros, dissertações, teses e artigos científicos 

foram utilizados para uma adequada ambientação da pesquisa. Contribuindo para a construção 

de um aporte teórico a respeito da debilidade estatal haitiana, das operações de manutenção da 

paz empreendidas pela ONU e da mudança sofrida pela noção da segurança internacional até 

se chegar à emergência da segurança humana. 

Com todas as informações, se fará uso do método comparado, essencial para se 

chegar à conclusão final desta pesquisa. Visto que, apesar de se basear no estudo de um único 

país, serão analisados diferentes modelos de operações de paz aplicados a um mesmo caso. 

Visando analisar se a noção de segurança, aplicada em cada uma das operações, implicou em 

alguma mudança, positiva ou não, na empreitada pela mudança do cenário haitiano.  

O presente trabalho encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro se 

encontra um contra ponto sobre a trajetória haitiana e a teorização do dano, servindo de aporte 

para o entendimento dos fatores que levaram à depredação da situação haitiana, construindo 

um aporte teórico satisfatório para o entendimento do estudo de caso.  

No segundo capítulo temos uma reflexão acerca das mudanças sofridas pelo 

entendimento e conceito de Segurança Internacional. Apontando que, alguns eventos 
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ocorridos nos anos 1990, fizeram com que uma onda de questionamentos viesse à tona, e com 

isso, a noção de Segurança Internacional Tradicional passou a ser contestada. Assim, nesse 

bloco de estudo, foi tratado à emergência da segurança humana, suas principais características 

e influência sob as operações de paz. 

No terceiro capítulo, foi feito uma discussão acerca da atuação da UNMIH e da 

MINUSTAH no Haiti. Assim, debruçou-se sob as Resoluções e Informes de cada uma delas, 

a fim de explicitar a noção de segurança que estava por traz, orientando a condução das 

mesmas.  

Por fim se chegou à conclusão final, obtida por meio de uma análise diacrônica
4
 

do objeto de estudo, onde foram apresentados os resultados mais relevantes desta pesquisa, de 

forma a afirmar ou refutar a hipótese inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Arend Lijphart (1971) entende por análise diacrônica a realização de um estudo comparativo de uma mesma 

unidade de análise em períodos distintos, de forma a confrontá-los. 
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CAPITULO 1 - A TRAJETÓRIA HAITIANA E O DANO SOFRIDO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O Haiti é um pequeno país situado na região do Caribe com aproximadamente 

27.751 Km². Seu grupo étnico é composto por 95% de pretos e 5% de pardos e brancos, onde 

80% deste total se denominam Católicos Romanos. Estima-se que sua população corresponda 

a um total de 9.801.664 de pessoas
5
. Sua língua oficial é compartilhada entre o Creole e o 

Francês.  

Outrora conhecido como a ―Pérola das Antilhas‖, já foi a mais rica colônia da 

monarquia francesa, produtora em grande escala de açúcar, café e algodão, ressalta Matijascic 

(2008). Foi a primeira colônia latina a romper os grilhões que os ligavam a Europa, 

entretanto, seu futuro não lhe foi promissor. Conquistou a independência em 1804, por um 

levante de escravos, porém seus segmentos sociais não convergiram, quanto aos interesses e 

objetivos, resultando em inúmeras e violentas disputas internas (ALDUNATE, 2010).  

A partir deste momento, afirma Corbellini (2009), a interação entre o Estado 

haitiano, sua sociedade e os seus distintos grupos sociais, passou a ser caracterizada pela 

cultura de força e autoritarismo. Desta maneira, o uso da violência passou a ser a dialética 

comunicativa suprema do ambiente político no Haiti. Apreendendo a história deste país, fica 

claro como a sua população tornou-se vulnerável a diversas formas de sofrimento, em virtude 

igualmente da inerente fragilidade humana, tanto física quanto mental
6
.  

Destaca-se que os danos ocorridos aos haitianos são resultantes de ações 

empreendidas, não apenas pelos próprios nacionais, mas por atores externos, que intervieram 

no país, causado-lhes danos de características violentas e não violentas. Nota-se então, que ao 

longo da trajetória histórica haitiana, os nacionais tornaram-se frágeis e suscetíveis a danos, 

que variavam desde aqueles causados por atos omissos até os que resultaram em assassinatos 

e agressões brutais. Chamando a atenção para necessidade de um auxílio na busca de ações 

que tendessem a dirimir os danos sofridos. 

 

 

                                                             
5 Segundo informações do site <http://www.haiti.org/<.  
6  Entende-se por fragilidade mental o setor utilizado pela guerra psicológica como estratégia planejada e dirigida para a 

utilização de um conjunto de elementos tais como propaganda, meios de comunicação e outras formas de ação psicológica, 
empregados por quaisquer das forças em conflito, com o propósito de influir na vontade, atitude e comportamento das 

próprias tropas, grupos da população e membros das forças hostis, com o fim de obter êxito no desenvolvimento do conflito, 

para favorecer ou prejudicar determinado público (MONTENEGRO, Fernando, 2013). O uso de operações psicológicas pelo 

crime organizado, 2013. Disponível em: http://www.forte.jor.br/tag/guerra-psicologica/.) o que significa dizer que não apenas 
a forma física, o corpo dos indivíduos estão suscetíveis a danos, seu psicológico também é vulnerável a danos.   

http://www.forte.jor.br/tag/guerra-psicologica/
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1.2 A TEORIA DO DANO: OS DANOS OCORRIDOS A UMA SOCIEDADE 

 

Já era esperado que não houvesse um acordo, ao longo dos períodos históricos e 

entre todas as sociedades, no que diz respeito ao que se constitui e se caracteriza como dano, 

seja ele de caráter grave ou trivial. Da mesma forma, já era aguardado que não existiria uma 

ideia única e de extenso alcance acerca das formas de danos que fossem claramente 

incompatíveis com a forma de vida humana.   

Entretanto, em virtude das mudanças ocorridas ao cenário internacional, em que 

tivemos a suprema necessidade de lidar com a questão da segurança das pessoas, os diferentes 

sistemas internacionais
7
 vêm pensando e discutindo a respeito dos danos aos indivíduos, 

como sendo um problema moral para o mundo. Desta maneira, Linklater (2011) certifica que 

a ocorrência deste evento consiste em um problema de todos os Estados, sendo necessário 

combatê-lo, quer de forma coletiva e/ou individual. Criando o que pode ser chamado de 

―convenção de danos cosmopolita‖,
8
 com a finalidade de assegurar a integridade e a vida dos 

indivíduos. 

O conceito de ―dano‖, segundo Kleinig (1978) apud Linklater (2011), deriva do 

antigo termo em inglês ―hearm‖, que se refere à definição psicológica da experiência da dor 

ou da tristeza (LINKLATER, 2011). Entretanto, Andrew Linklater, um renomado pesquisador 

deste tema, em sua obra ―The Problem of Harm in World Politics: Theoretical Investigations‖ 

(2011) nos apresenta um valioso conceito para o entendimento a respeito do assunto. 

Defendendo uma conceituação mais moderna para o termo em inglês, harm (dano), 

disseminado pelo Dicionário Oxford. Linklater (2011, p. 42) define-o como: 

 

[…] 'evil (physical or otherwise) as done to or suffered by some person or thing: 

Alternatively, it is 'hurt, injury, damage, mischief' that results in 'grief, sorrow, pain, 

trouble, distress [or] affliction'. [...] On that basis, and as a preliminary step in the process 

of definition, violent harm can be divided into two broad categories, the first highlighting 

the motivating influence of the appetite for cruelty, the second emphasizing different 

reasons for inflicting harm that may include a reluctant use of force in self-defence and a 

genuine attempt to avoid cruelty and minimize suffering. Clearly many forms of harm do 

not involve violence at all.
9
 

                                                             
7 Segundo Rafael Ávila (2012), sistema internacional é um conjunto de partes inter-relacionadas, de estrutura dinâmica 

própria e cujas unidades estão conectadas de maneira a formar um todo, sob influência mútua de ações.  O termo é referido 

ainda como ―sistema de Estados‖ ou ―Governo do Mundo‖ e abarca além dos Estados, diversas organizações internacionais a 

exemplo da ONU. Disponível em: >http://www.slideshare.net/rafaelavilabh/conceitos-bsicos-em-relaes-
internacionais<.Acesso em 18/07/2012. 
8 Estas convenções seriam concebidas com a finalidade maior de proteger os indivíduos, em todos os lugares, do sofrimento 

desnecessário, independente de nacionalidade, cidadania, classe, gênero, raça e outras características diferenciadoras. 
(LINKLATER, p.08, 2011) 
9 Tradução Livre: mal (físico ou não) praticado ou sofrido por alguma pessoa ou coisa: Alternativamente, ‗isto é, machucar, 

ferir, prejudicar‘, danos que resultam em ―aflição, tristeza, dor, problemas, angústia [ou] lesões". [...] Com base nisso, e como 

um passo preliminar no processo de definição, dano violento pode ser dividido em duas amplas categorias, a primeira destaca 
a motivadora influência do apetite para a crueldade, a segunda enfatiza diferentes razões para infligir danos que inclui um 

http://www.slideshare.net/rafaelavilabh/conceitos-bsicos-em-relaes-internacionais%3c
http://www.slideshare.net/rafaelavilabh/conceitos-bsicos-em-relaes-internacionais%3c


35 
 

Com este conceito, a sua manifestação não se apresenta apenas na forma violenta 

ou se desponta exclusivamente no âmbito psicológico, conforme defendia Kleinig e 

concomitante ao que se viu no período da Guerra Fria. Linklater vai mais além, assevera que a 

disseminação do dano se expandiu e atingiu um nível muito mais elevado e amplo, tanto que 

não mais se restringe apenas ao psicológico dos indivíduos e/ou a segurança territorial dos 

Estados. Visto que, preocupantemente, a segurança, o bem estar e a integridade física dos 

indivíduos, tanto em caráter individual quanto coletivamente, estão seriamente afetados.  

Dito isto, há pelo menos duas razões básicas para o princípio do dano se constituir 

como uma parte central, tanto para a composição de uma ética global, quanto para a 

formulação por meio do sistema de Estados de uma intenção cosmopolita que vise findar ou 

dirimir o dano. A primeira razão seria a necessidade de lidar com os ―efeitos danosos‖ 
10

 das 

ações ou decisões tomadas por um grupo de pessoas ou por um indivíduo influente. Uma vez 

que alguns sujeitos, ao tomarem o poder, tem o prazer de fazer outra pessoa sofrer, conforme 

observa Baumeister (1997) apud Linklater (2002).  

Linklater utilizando-se de Warnock (1971) 
11

 elucida este cenário, citando: 

Warnock‘s point was that loyalties to particular groups often lead members to be 

cruel to outsiders or to adopt a stance of complete indifference to ways in which 

group behaviour damages the interests of outsiders—whether by accident or design. 

He added that many basic moral conventions in domestic societies are designed to 

protect the vulnerable from the negative consequences of limited sympathies. 

(LINKLATER, p 326, 2002) 
12

. 

 

A segunda está diretamente interligada com a primeira, uma vez que a formação 

destes grupos particulares está relacionada ao fato de nem todas as coletividades humanas 

possuírem a mesma concepção acerca do que seria uma boa vida ou uma boa sociedade. Com 

isso, muitos indivíduos continuam em uma relação danosa por acreditarem que esta situação é 

definitivamente a única disponível.  

Deste modo, sabemos ser fato consumado as sociedades terem entre si diferenças 

gritantes, sejam elas resultantes de aspectos políticos, culturais, sociais e/ou religiosos. 

Entretanto, tais distinções devem ser levadas em consideração no caminhar em direção à 

diminuição do dano. Diante disto, tem-se ao longo dos anos um amplo debate centrado na 

                                                                                                                                                                                              
relutante uso da força em auto-defesa e uma verdadeira tentativa de evitar a crueldade e minimizar o sofrimento. Claramente 

muitas formas de danos não envolvem violência em tudo. (LINKLATER, p. 42, 2011)  
10 Termo cunhado pelo filósofo Geoffrey Warnock (1971), para referir-se às resultantes maléficas de uma ação. 
11 Mais informações sobre moralidade, lealdade, benevolência e dever de não enganar, consultar Geoffrey Warnock, The 

object of morality (Londres: Methuen, 1971) 
12 Warnock pontua que a lealdade a grupos particulares muitas vezes levam os membros a serem cruéis com terceiros ou a 

adotarem uma postura de completa indiferença frente aos comportamentos que os grupos usam para lesar os interesses de 

terceiros – seja por acidente ou planejado. Ele acrescenta que muitas convenções morais básicas nas sociedades domésticas 

são projetados para proteger os mais vulneráveis das conseqüências negativas das simpatizações limitadoras. (LINKLATER, 
p 326, 2002). 
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prática da violência e da coerção como uma característica intrínseca a qualquer Estado, e/ou 

se este cenário poderia vir a ser modificado mediante a conquista de um acordo entre a 

humanidade, seguindo alguns princípios morais básicos e comuns, para que todos pudessem 

viver sem o medo de coexistir com danos desnecessários. 

Nesta questão, Wight (1977) assevera que isto não seria impossível, visto que a 

ausência de uma autoridade superior perante os Estados já não implica necessariamente na 

construção de um cenário anárquico e caótico, uma vez que se pode perfeitamente implantar a 

sociedade 
13

 e a ordem no sistema internacional. Assim, as diferenças entre sociedades, ou a 

vontade dos Estados, não seriam fator justificador para a prática e a disseminação de danos. 

Wight (1977) afirma ainda que os Estados estão fundamentalmente preocupados com a 

contenção da violência, por admitir que um colapso social traria sofrimento generalizado aos 

povos de todos os lugares do mundo, ainda mais atualmente, em que se é quase impossível 

distinguir o dano praticado contra o Estado e contra os cidadãos.   

Em virtude disto, a necessidade de controlar não somente o praticado através da 

violência física se tornou uma característica universal da existência social. (LINKLATER, 

2011). Embora existam diferenças entre as sociedades, a maioria delas consegue identificar 

quais danos lhes afetam e por quais fontes são originados. Desta maneira, a criação de um 

princípio do dano seria benévola, pois além de identificar os mais recorrentes, auxiliaria na 

produção de ações, com a finalidade de saná-los e no aprendizado da coexistência amigável 

entre as sociedades. Aliviando o sofrimento causado pelo dano ocasionado não apenas pelas 

guerras, mas pelos Estados.  

Isto porque, independente da localidade, do contexto e da sociedade analisada, os 

danos causados aos indivíduos são os mesmos, variando apenas em distintas repetições e 

proporções, pois conforme alegou Tucídides (1928), ―a natureza humana é a mesma em toda 

parte‖. Neste sentido, a perspectiva Hobbesiana afirma e complementa que "a vontade de 

machucar" sempre teve um impacto maior nas evoluções sociais do que a preferência pelos 

atos de caridade e bondade, compromissos de justiça, ou noções de respeito para com outras 

pessoas (HOBBES, 1949 apud LINKLATER, 2011, p. 03). Assim, tudo o que se precisa 

assumir é a real existência de atos prejudiciais aos indivíduos e que estes devem ser evitados 

sempre que possível.   

                                                             
13 Segundo Hedley Bull, as Sociedades de Estados só são possíveis, pois, independente da comunidade política de cada um, e 

de suas respectivas concepções, os mesmos praticam a tolerância mútua, incluindo a necessidade de manter determinadas 

restrições quanto ao uso da força. Mais informações sobre isso consultar: Hedley Bull “The anarchical society: a study of 
order in world politics‖, 1977. 
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Nota-se, que isto não se aplica apenas aos Estados tidos como mais instáveis e 

inseguros, engana-se quem pensa assim, uma vez que Estados vistos como estáveis, 

pacificados e seguros, segundo Elias (2007), podem até desfrutar de níveis mais elevados de 

segurança pessoal cotidianamente, mas enfrentam o perigo de aniquilação completa, caso 

instrumentos mais sofisticados de guerra sejam usados contra eles. Linklater (2007; 2011) nos 

chama atenção para um quesito: devemos ser atentos às condições de segurança e estabilidade 

de todos os indivíduos, pois independente da estrutura estatal, os seres humanos são seres 

finitos e o medo da morte e do sofrimento está presente em qualquer comunidade. 

Ressaltando assim a ideia de que níveis desiguais de segurança e vulnerabilidade 

agravam o já existente problema de obter consenso em torno da distinção entre os danos 

graves e triviais, os permitidos
14

 e proibidos, Linklater (2011) defende que para o 

funcionamento de qualquer sociedade, deve-se ter uma espécie de inventário de danos. 

Pensando nisso, este autor constrói uma classificação das principais formas deste caso, 

pontuando as principais maneiras pelas quais os seres humanos prejudicam e são 

prejudicados, destacando a crescente influência da forma não violenta de dano nas relações 

sociais. 

Entende-se por dano não violento aquele que não envolve necessariamente a força 

física, mas pode ser resultante desta. Utilizando-se do ditado popular: "Paus e pedras podem 

quebrar meus ossos, mas palavras também podem me machucar: humilhação, assédio, 

intimidação podem sim levar a cicatrizes psicológicas similares a dor causada por uma lesão 

física‖.  Logo, o psicológico pode ser usado para lesar tanto quanto o uso da força. Neste 

sentido, fica entendido que o violento é aquele em que a força física se faz presente, com ou 

sem uma razão plausível para atingir o objetivo e infligir o dano
15

. 

Percebendo-se então uma saliente mudança no que diz respeito à forma pela qual 

o dano é apresentado. Assim, eles podem ser de maneira violenta ou não, bem como 

apresentar-se de forma concreta ou abstrata. Dano concreto é intencional, nele são 

empreendidas ações conscientes a prejudicar o outro, fazendo-o sofrer. Por exemplo, em um 

cenário de guerra, onde os indivíduos são mutuamente vistos como inimigos e que devem ser 

dizimados. Dano abstrato é não intencional, causado por forças impessoais, em que as 

intenções e justificativas para agir de forma violenta não se fazem presentes. (LINKLATER, 

2002; 2011) 

                                                             
14 Danos permitidos são aqueles interpretados pelas sociedades como a ação composta de um nível de violência tolerado. Os 

danos que são tabus nas relações dentro de um grupo. (LINKLATER,2011) 
15 (LINKLATER, 2011, P.42-43). 
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TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS DANOS OCORRIDOS ÀS SOCIEDADES. 
CLASSIFICAÇÃO 

 DOS DANOS 

CARACTERISTICAS AGENTE 
PROMOTOR
16 

EVOLUÇÃO 

DO DANO 

DANO    

DELIBERADO 
O promotor de tal ação a realiza de forma direta e consciente 

e intencionalmente, causando sofrimento desnecessário. 

Exemplo: assassinato, tortura e estupro. 

(G) (ANE) 

(I) (GS) 

Dano 

concreto 

DANO 

PSICOLÓGICO 
Praticado através da pressão psicológica,visando humilhar ou 

estigmatizar o individuo; objetiva que o alvo do dano aceite 

outra auto-imagem de si e se reconheça como inferior aos 

demais de sua sociedade. 

(G) (ANE) 

(I) (GS) 

Dano 

concreto 

DANO NÃO 

INTENCIONAL 
Dano praticado por um sujeito sem a intenção consciente e 

intencional de ferir ou prejudicar o outro, mas que acarreta ao 

menos, em prejuizo psicológico ao individuo, podendo ser 

executando a longa distância. Exemplo:danos contra o 

ambiente fisico
17

, consequencias de furto e transmissão de 

doenças, como o HIV/AIDS. 

(G) (AE) 

(ANE) (I) 

(E) (GS) 

Dano  

abstrato 

DANO  POR 

NEGLIGÊNCIÀ 
Refere-se a incapacidade de tomar as precauções razoáveis e 

necessária a fim de evitar prejuizos,  ignorando evidências de 

possíveis perigos, expondo as pessoas ao risco de dano. 

(G) (AE) 

(ANE) (I) (E) 

(GS) 

Dano  

abstrato 

DANO POR 

EXPLORAÇÃO 
Forma de dano em que uma pessoa ou instituição lucra 

injustamente com a vulnerabilidade dos outros. Não se 

restringe a exploração trabalhista, inclui diversas formas 

pelas quais os poderosos se aproveitam dos mais 

vulneràveis.Exemplo:turismo sexual e tráfico de pessoas 

(G) (ANE) 

(I) 

Dano 

concreto 

DANO POR 

CUMPLICIDADE 
Dano mediado ao invés de diretamente pretendido; refere-se 

à condição em que pessoas estão implicadas na produção de 

danos em virtude de sua associação com instituições e/ou 

práticas que coloca outros em desvantagem.
18

 

(E) (GS) 

(G) 

Dano 

 abstrato 

DANO POR 

OMISSÃO 
Dano causado por ato omisso, onde um sujeito, sem 

maleficio nenhum a si, por vontade, decide não fazer nada 

para evitar a morte ou a ocorrência de dano à outro sujeito  

(G) (I) 

(GS) 

Dano  

abstrato 

DANO  

PÚBLICO 
Refere-se ao dano às instituições sociais e políticas estatais 

que tem a responsabilidade de estabelecer as convenções de 

danos primárias e secundárias
19

, ou seja, prover benefícios 

aos indivíduos. Neste caso, os níveis de institucionalização 

são baixos, e os Estados violam regras acordadas entre si. 

(AE) (G) Dano  

Abstrato 

DANO 

ESTRUTURAL 
Existe quando indivíduos ou grupos são afetados por forças 

sistêmicas que os mantêm juntos.
20

 Exemplo: desemprego, 

serviços públicos inadequados 

(G) (AE) 

(GS) 

Dano  

Abstrato 

FONTE: LINKLATER Andrew The Problem of Harm in World Politics: Theoretical Investigations, Cambridge University 
Press, 2011. 

 

                                                             
16 LEGENDA: Governo (G) /Atores Estatais (AE) /Atores Não Estatais (ANE) /Individuos (I) / Empresas (E) / Grupos 

Sociais (GS)                         
17 Citemos o caso de Chernobyl em 1986, onde o reator com problemas técnico liberou grande quantidade de radiação, 
contaminando as pessoas e o meio ambiente. <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/03/chernobyl-se-torna-

cidade-fantasma-25-anos-apos-desastre-nuclear.html> 
18 Linkalter (2011); Kutz (2000). Destaca-se que, vítimas de dano por cumplicidade institucional não podem ser convencidos 

pelo argumento de que a incapacidade de um sujeito, de influenciar o comportamento organizacional,  permite que o dano se 
perpetue.   
19 Este dano se dá, por exemplo, por meio da corrupção, ou por outras formas de violações dos procedimentos oficiais que 

abalam a confiança pública nas instituições. As convenções primárias dizem respeito aos órgãos que regulam a conduta dos 
agentes públicos e as secundarias são aquelas que determinam como as regras primárias serão criadas, administradas e 

executadas. (HART, 1961 apud LINKALTER, 2011). 
20 É quando o sistema estatal resulta em malefícios aos seus nacionais. Marx viu a exploração capitalista em grande parte 

como conseqüência das estruturas sociais, em vez de intenções individuais. Acrescentemos, baixos níveis educacionais, 
emprego e de saúde. 
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Apreende-se com a TABELA 1 a capacidade e disposição dos indivíduos para a 

crueldade e comportamento violento, notando-se quanto os indivíduos podem estar 

preparados a agir de forma indiferente à situação do outro, motivados pela ânsia de obter 

ganhos. Percebe-se, igualmente, por quantas formas e fontes os indivíduos podem ser 

maleficamente influenciados, devido a ações ou inações de outros sujeitos, de atores não 

estatais, empresas públicas ou privadas e pelo próprio Estado. Em virtude de tantos 

promotores de danos, a incapacidade de se chegar a um nível suficientemente elevado de 

consenso sobre as convenções do mesmo, seja motivado pela sua inviabilidade ou  

indisposição dos Estados, pode-se resultar no declínio ou colapso dos sistemas sociais, 

comprometendo a vida e a integridade dos indivíduos. 

É fato  que por muito tempo os danos  foram causados pelo uso direto da força e 

de forma intencional, entretanto, os mesmos passaram a adotar uma configuração diferente, 

sem o uso direto da violência, contudo, praticado de maneira ardilosa e devastadora. O mais 

peculiar nesta questão é que a origem deles, atualmente, está implicada na própria estrututra 

frágil de alguns Estados; na vulnerabilidade  humana, que está sendo utilizada por outros 

sujeitos, por alguns civis, empresas transnacionais,  no ganho de benefícios. A própria tabela 

nos confirma tal declaração, uma vez que percebemos danos praticados sem o uso da força 

como o psicológico, o não intencional e o por negligencia. Além daqueles resultante da 

estrutural estatal deturpada, como os danos públicos e estruturais.  

Perante essa circunstância, onde a promoção de danos advém da própria estrutura 

estatal, deve-se levar em consideração que os atuais níveis de interconexão entre os Estados, 

de forma transfronteiriça, podem vir a servir não apenas para trazer malefícios, mas criar 

novas possibilidades de projetos que miniminizem-o. Sendo assim, a debilidade estrutual de 

um Estado pode ser minimizada mediante o auxílio de um outro ator, a exemplo da 

Organizações (sejam elas nacionais, regionais ou internacionais), que objetivem atuar em 

conjunto com o Estado,  na busca de atenuar a disseminação dos danos a sociedade em 

questão.  Neste sentido, ao demarcarmos as formas de danos, e ao discorrermos a seguir, 

sobre o legado histórico do Haiti, podemos identificar claramente como eles se fizeram 

presente, como marcaram e deturparam a trajetória desse país.  
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1.3 DO DESCOBRIMENTO À CONQUISTA DA INDEPENDÊNCIA DO HAITI 

(1492–1804) 
21

 

 

Diante do apetite voraz da Espanha por lucros, o atual território 

do Haiti foi palco de sua primeira violência histórica
22

.  

(Frei Bartolomé de las Casas, 1552). 

 

 No ano de 1492, Cristovão Colombo, sob a égide do Reino da Espanha aporta 

na ilha então conhecida como Hispanhola
23

, estabelece-se e determina a colonização de toda a 

ínsula, escravizando os indígenas aruaques e caraíbas que lá se encontravam, obrigando-os a 

trabalharem na agricultura e na cerâmica. Aproveitam-se do solo fértil, da boa localização da 

ilha e da mão de obra escrava local, para enriquecimento próprio, remetendo todo o lucro para 

o Reino. Entretanto, em virtude também da dizimação dos índios pelos próprios espanhóis, a 

colonização espanhola na região entra em declínio no ano de 1520, despertando a cobiça da 

França pelo território frutuoso (MATIJASCIC, 2008, p.24). Decadente, a Espanha cede parte 

da sua influência e controle sobre a ilha Hispanhola para os franceses no ano de 1625. Com 

isso, a posse da Ilha Hispaniola é dividida entre a França e a Espanha. 

 

FIGURA 2 DIVISÃO DA ILHA HISPANIOLA ENTRE FRANCESES E ESPANHÓIS. 

 

Fonte: http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/historia/colonizacao-terremoto-haiti/ 

 

No decorrer do século XVI os franceses ocuparam a parte noroeste da ilha. No 

século XVII, eles avançam, captam para si um terço de todo o território. Esta conquista é 

oficializada mediante o tratado de Ryswick em 1697. Assim, a ilha é renomeada, passando a 

se chamar Saint-Domingue. Para uma maior exploração, os franceses importaram em grande 

quantidade escravos africanos para o trabalho na lavoura açucareira da região. De acordo com 

                                                             
21 A intenção aqui não é fazer a escrita de uma longa história de Saint Domingue, mas sim uma contextualização. Um rápido 

exame dos eventos anteriores que oferecem a chave para o entendimento da situação atual do Haiti.  
22 Frei Bartolomé de las Casas. In: Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Espanha. 1552. Disponível em< 

http://www.ciudadseva.com/textos/otros/brevisi.htm>. Acesso em 08/08/2012. 
23 Colonizada e descoberta pelos franceses e espanhóis, também ficou conhecida como Ilha de São Domingos, é uma das 

maiores ilhas das Antilhas, localizada no Caribe a sudeste de Cuba e a Oeste de Porto Rico. Atualmente divide-se entre os 
países do Haiti e a República Dominicana. 

http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/historia/colonizacao-terremoto-haiti/
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/brevisi.htm
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Corbellini (2009), proporcionalmente ao território e a rentabilidade, o Haiti passou a ser 

estimado como uma das mais ricas colônias das Américas. Durante os anos de 1700 sua 

produção açucareira, de tão expressiva, contribuiu para a decadência da monocultura 

canavieira do Brasil colônia
24

. Seitenfus (1994) apud Matijascic (2008) 
25

 asseveram:  

 

―Conhecida como a Pérola das Antilhas, a mais rica colônia da monarquia francesa 

contava, na época, com sete mil e oitocentas propriedades agrícolas, onde se 

produziam café, algodão e, sobretudo açúcar‖. A monocultura e o sistema de mão-

de-obra escrava ofereciam enormes vantagens econômicas à metrópole. Para 

assegurar tal fonte de riquezas, a estrutura da sociedade colonial era extremamente 

rígida. (p.34) 

 

Para auxiliar esta afirmação, acerca da rigidez com que era tratada a sociedade 

colonial haitiana, Gorender (2004), descreve que,  

 

O tratamento dado pelos escravistas aos seus servidores era terrivelmente cruel. [...] 

pesavam sobre os escravos a alimentação escassa, a moradia sórdida e a inexistência 

de assistência médica. A labuta diária se processava durante longas jornadas, sob 

acionamento frequente do açoite dos feitores. Qualquer expressão recalcitrante era 

logo duramente castigada. [...] sofriam o castigo de serem enterrados de pé, apenas 

com a cabeça de fora. Assim imobilizados, acabavam mortos depois de sofrer a 

horrível tortura de ter o rosto lentamente devorado pelos insetos e abutres. 

 

Ficando claro a que situações degradantes estavam submetidos o maior volume da 

sociedade local, os escravos haitianos. Elenca-se que a sociedade colonial haitiana era 

composta, sobretudo por cinco grupos: no alto da pirâmide social estavam os ―grandes 

brancos‖, os proprietários de terras e comerciantes; logo abaixo estavam os funcionários da 

monarquia francesa; no terceiro, os homens de ofícios, artesãos e professores, que recebiam 

baixo ordenado; abaixo delas tínhamos a massa da sociedade colonial, os mulatos e os negros, 

abarcando um total de 28 mil pessoas, que apesar de livres, não tinham o mesmo status social 

e direitos políticos desfrutados pelos brancos; no raso da pirâmide, e em seu maior volume, 

encontravam-se os escravos, em um total de 550 mil indivíduos. Estima-se que as três 

camadas superiores totalizavam 40 mil pessoas. (WILLIANS, 1970 apud MATIJASCIC, 2008; 

SANTOS CRUZ, 2010).  

O número de meio milhão de escravos que trabalhavam nas plantações e nos 

engenhos eram coordenados e reprimidos por trinta mil brancos, diversificados entre feitores, 

proprietários de terra, vigilantes, etc. Apesar de toda a desvantagem e da supervisão ferrenha, 

muitos mulatos astutos tiravam proveito de negócios para enricar, assegura Gorender (2004). 

Entretanto, em virtude de toda a desigualdade existente em Saint-Domingues, foi criado um 

                                                             
24 Segundo Gorender (2004), além do Haiti ter tido expressividade na produção do açúcar, o mesmo produzia ainda de forma 

competitiva frente aos outros mercados cacau, anil e algodão, entre outros gêneros.  
25 SEITENFUS, Ricardo. Haiti: a soberania dos ditadores. Porto Alegre: Só livros, 1994, p. 1. 
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ambiente propício para o surgimento de revoltas e rebeliões. Somado a isto, os ideais da 

Revolução Francesa
26

 vigoravam, contrapondo-se à violência presente no sistema 

escravocrata, incitando ainda mais o sentimento de insurreição (SANTOS CRUZ, 2010). 

Logo, o ano de 1791 mostrou-se como o período ápice em número de Revoluções 

ocorridas em Saint-Domingue. Insatisfeitos com o status quo estabelecido pelos proprietários 

de terra, um grupo de 300 – 400 negros aderiram à insurgência liderada pelos mulatos. No 

entanto, eles foram facilmente contidos pela milícia colonial. Mas abriram margem para a 

ocorrência de outras Revoluções. É exatamente o que acontece, Mackandal lidera uma ação 

para o envenenamento da água utilizada pelos brancos, visando findar com a liderança destes 

senhores, porém, um dia antes da empreitada embriaga-se e relata toda ação, sendo então 

preso e queimado vivo (GORENDER, 2004). Sucessivos levantes ocorreram, a Revolução 

haitiana estava acontecendo, por mais que parecesse absurdo à época, os escravos estavam se 

mobilizando.  

Trouillot (1995) apud Tomich (2009) ressalta que,  

 

A Revolução Haitiana era impensável em seu tempo devido àquilo que Trouillot 

define como uma ―deficiência de categorias‖. A capacidade de escravos almejarem a 

liberdade, desenvolverem estratégias para assegurá-la e fundarem um Estado 

independente por meio do levante revolucionário estava fora do quadro de 

compreensão do pensamento ocidental, mesmo enquanto a Revolução acontecia. Na 

melhor das hipóteses, suas interpretações postergavam a possibilidade de uma 

revolução escrava para um futuro distante, enquanto a Revolução Haitiana 

desenrolava-se diante de seus olhos (p.184). 

 

É neste contexto de insurreições que surge a figura do François-Dominique 

Toussaint L'Ouverture. Um escravo negro que aprendera a ler e a escrever, ―possuía 

habilidades políticas, diplomáticas e militares para transformar a resistência escrava em uma 

verdadeira luta revolucionária por liberdade e independência‖ (SCHOELCHER, 1973, p.111-

2). Ao descrever L'Ouverture, Schoelcher (1973) assevera que, 

 

(...) este negro era certamente um dos mais extraordinários homens de seus tempos. 

[...] um general corajoso, um grande administrador e um político hábil. Ele possuía 

um tato maravilhoso para julgar os homens e uma rapidez tão impressionante em 

suas decisões e movimentos que o povo dizia: ―O governador está em toda parte‖. É 

impossível não colocá-lo entre os seres que a natureza, em seu capricho poderoso, 

dotou a chamá-lo de gênio (p.135). 

 

                                                             
26 A ―Revolução Francesa‖ ocorrida no ano de 1798, é o nome dado movimento que, entre maio de 1798 a novembro de 

1799, alteraram o quadro político e social da França, o objetivo maior era o de derrubar o Antigo Regime e instaurar o Estado 

Democrático. A referida Revolução deu inicio à Idade Contemporânea, no qual se aboliu a servidão e os direitos feudais, 

proclamando os Princípios Universais, tendo como lema a frase de Jean-Jacques Rousseau ―Liberté, Egalité, Fraternité‖ 
(Liberdade, Igualdade e Fraternidade). 
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Sabiamente, L'Ouverture aproveita-se da fragilidade política pela qual estava 

passando a França, e do desatento desta sobre as revoltas que ocorriam na Colônia, e se 

declara Tenente-Governador do Haiti (MATIJASCIC, 2008). Com novas diretrizes para o 

país, o líder propôs à França a substituição da mão de obra escrava pela recompensada e a 

rescisão do monopólio comercial francês, a fim de expandir relações comerciais com a 

Inglaterra e os Estados Unidos. Valendo-se por traição e restabelecida politicamente, a França 

recusa a proposta, e em 1801, sob o mando do Cônsul Napoleão Bonaparte, envia uma missão 

comandada pelo Capitão-general Leclerc para retirar L'Ouverture do comando e reaver a 

colônia. Ele é então capturado e enviado para França, onde morre.  

Entretanto a ânsia pela independência não se desfaz. Jean-Jacques Dessalines ex-

general de L'Ouverture, retoma a empreitada e reorganiza o exército. Não podendo os 

franceses conter a nova rebelião da colônia
27

, Saint- Domingue declara independência em 1 

de janeiro de 1804. O novo país passou a se chamar Haiti, o nome indígena de uma região da 

ilha e que significava "terra de altas montanhas". 

Uma vez conquistada a independência, a nova tarefa era a de conquistar o 

reconhecimento, frente aos outros países, da autonomia do território
28

. Enquanto isso, o país 

tentava se estruturar e se desenvolver. Entretanto, conforme destaca Corbellini (2009), o Haiti 

já nascia profundamente estremecido, tanto institucionalmente, quanto no seu sistema político 

e nas suas relações sociais, além de apresentar-se assolado devido aos trezes anos de guerra e 

revolução vividos.  Segundo Etienne (2007) apud Corbellini (2009),  

 

Em efeito, o longo processo (1789-1803) que conduziu à proclamação da 

independência do país havia modificado profundamente a configuração política, 

econômica e social, e é sobre as cinzas de Saint Domingues que as elites políticas 

haitianas foram construir o novo Estado. A fuga dos capitais, da tecnologia e do 

conhecimento, devido à guerra e às suas consequências, o isolamento do Haiti, a 

hostilidade das grandes potências colonialistas e escravagistas da época, a falta de 

preparo das elites políticas e a limitação de sua base de recrutamento, constituíram, 

portanto, obstáculos à construção do Estado moderno no Haiti (p.108). 

 

Desta maneira, e em virtude da falta de convergência entre os interesses das 

camadas sociais do Haiti, somado a vulnerabilidade política e a dependência econômica 

adquirida, o mesmo tornou-se problemático e frágil.  

                                                             
27 Conforme destaca Matijascic (2008), muitos combatentes franceses morreram durantes as guerras e muitos contraíram 
doenças tropicais, vindo a falecer. Somado a isto a França não dispunha mais de recrutas para as guerras nas colônias, uma 

vez que estava envolvida em guerra no continente europeu (guerras napoleônicas).  
28 Entretanto, não é difícil de conceber a ideia de que a independência haitiana foi vista como ―um mau exemplo‖ para a 

época e pela forma como ocorreu, uma vez que a escravidão ainda estava vigente nas Américas Norte, Sul e Central, destaca 
Santos Cruz (2012). 
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Com isso, deve-se admitir que, ironicamente, o sucesso da Revolução Haitiana e o 

Estado haitiano contribuíram para o seu próprio apagamento. Atraindo ―a nossa atenção para 

a negligência, a incompreensão, a negação e a distorção pungentes, que reduziram um 

acontecimento passível de se considerar como dotado de um significado histórico mundial a, 

no máximo, uma anomalia curiosa‖ (TOMICH, 2009, p.186). O que se percebe é que os 

indivíduos haitianos tornaram-se vítimas de suas próprias empreitadas e o que é pior, o Estado 

que eles tanto almejaram construir tornou-se a sua maior fonte de ameaça e violência. 

 

1.3.1 DANOS DETECTADOS NESTE PERÍODO 

 

Estabelecendo uma relação entre a trajetória haitiana e a Teoria do Dano de 

Linklater (2011), voltemos nossas atenções para a Tabela 1. Ao abordamos a história do Haiti 

até a conquista de sua independência, percebemos que os haitianos, sejam mulatos ou negros, 

estiveram vulneráveis e foram alvos da maioria dos danos explicitados pela referida tabela.    

Vejamos que os colonizadores, quando lá se instalaram, com a finalidade maior de 

angariar lucros, fazendo uso de requintes de crueldade, causaram danos de caráter deliberado 

e de exploração aos haitianos, uma vez que não apenas tiraram proveito da mão de obra, mas 

da necessidade alheia para enriquecimento próprio, sem o menor escrúpulo. Percebamos ainda 

que o dano por omissão igualmente se fez presente
29

, afirmando ainda que este não ocorreu 

apenas no período independentista, todavia ao longo dos anos, uma vez que o Haiti por muito 

tempo ficou relegado à própria sorte, com as intervenções externas pautando-se apenas no 

intuito de retirar benefícios
30

. 

Por fim, na revelação dos danos ocorridos àquela sociedade, apontamos que os 

danos de caráter público e estrutural há muito se fizeram e ainda se fazem presentes, seja 

motivado pela forma como se deu a independência, visto que o referido país não recebeu um 

auxílio externo positivo, durante a sua estruturação, em virtude das características perversas 

dos governantes que viriam a se instalar no poder. Ressaltando que este tipo de dano gerou 

profundas e enraizadas mazelas ao Haiti, como o empobrecimento social, de infraestrutura, 

até a desestabilização da vida política do país.  

Desta forma, a precariedade que caracteriza esse país se traduz em uma condição 

politicamente e socialmente construída, através das quais determinadas populações são 

                                                             
29 Corbellini (2008) e Santos Curz (2010), por exemplo, justificam que a falta de intervenção e humanização frente à situação 

do Haiti na época de sua independência, podem ter sido motivados pela forma como se deu a independência do Haiti, uma 

vez que foi até certo tempo mal vista por outros Estados, tido como uma ameaça, devido a vigência da escravatura nas 

Américas.   
30 Como exemplo, citemos aqui a intervenção norte-americana, que será tratada no ponto 1.4, a seguir. 
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assimetricamente expostas a contextos de violência, de perigo, de enfermidades, de pobreza 

ou até mesmo de morte (BUTLER, 2009 apud MILITÃO, 2010). Militão (2010) destaca que 

os haitianos, influenciados igualmente pela desestruturação de seu Estado, são privados dos 

recursos necessários à minimização de sua vulnerabilidade.  

Sendo assim, o conceito de Butler (2009) acerca de precariedade pode ser 

articulado com o que alguns autores denominam de violência estrutural. Segundo Paul Farmer 

(2010) 
31

 violência estrutural é 

 

[...] a condição através da qual uma sociedade pode ser caracterizada por níveis 

significativos de desigualdade econômica, sexismo ou racismo [...] refiro-me a um 

processo historicamente contextualizado e economicamente enquadrado através do 

qual a ação humana pode ser constrangida (p.02). 

 

Este cenário pode ser claramente aplicado ao caso do Haiti. Visto que a referida 

precariedade resultante da violência estrutural, traduz-se em dano estrutural aos haitianos, 

onde este ciclo estaria imbuído no legado histórico daquela população. Deste modo, a 

violência estrutural enraizada no Haiti finda por gerar outras mazelas àquela população, em 

seus distintos setores, de infraestrutura, de saúde, de segurança, educacional e outros. 

Portanto, os danos recorrentes àquela sociedade, de fato seriam originados através 

da condição precária da vida biopolítica dos haitianos
32

, sendo os indivíduos haitianos os mais 

afetados, privados de condições que tornariam suas vidas menos precárias. Segundo Linklater 

(2011) as vulnerabilidades desiguais presentes em um sistema hierárquico (Estado e 

população), somada a distribuição desigual de segurança, levam diretamente a percepção de 

injustiça, podendo causar distúrbios civil e até chegar a conflitos violentos. Cenário presente 

no Haiti, onde a massa populacional constantemente convulsiona-se no ambiente interno, 

devido a insatisfação pela condição de vida que foi imposta.  

  

1.4  A INTERVENÇÃO DOS EUA E A INCERTA EMERGÊNCIA DO 

DUVALIERISMO (1915–1957) 

 

A conquista da independência por um levante de escravos e sem uma ajuda 

externa significativa é considerada como orgulho na mentalidade e no ambiente interno do 

Haiti (SANTOS CRUZ, 2010). Entretanto, o cenário de disputas tornou-se uma variável 

estável no Haiti. Em um primeiro momento, os grupos sociais haitianos, divididos entre 

                                                             
31 Paul Farmer (2010) apud Militão (2010). 
32 Uma das principais fontes de vulnerabilidade aos haitianos é a precariedade presente em seu sistema político 

institucionalizado. Isto finda por trazer malefícios a própria condição de vida dos mesmos, visto que, conforme comprova o 
relatório do UNDP (2010), o Haiti ocupa o 145º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. 
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negros e mulatos, se uniram em prol da libertação frente ao domínio dos franceses, os 

colonizadores. Tendo obtido êxito, os grupos se separaram, e com visões e objetivos distintos, 

deram início a disputas internas, vislumbrando tomar o poder. Assim,  

 

 (...) a hostilidade entre os dois grupos levou a cada um, quando ocupou o governo, 

preferir intervenções externas em assuntos domésticos a permitir que o grupo rival 

tomasse o poder. Freqüentemente, observamos que os políticos haitianos solicitaram 

assistência estrangeira militar em troca de benefícios como ceder parte do território 

para uma base naval ou oferecer vantagens comerciais. No início do século XIX, os 

britânicos e franceses estavam mais propensos a obter privilégios no Haiti; ao final 

do mesmo século, essa situação foi gradualmente substituída pelos Estados Unidos e 

pela Alemanha (David Nicholls (1996) apud Matijascic (2008, p.37).
33

 

 

Desta maneira, o governo do Haiti tornou-se mutável, uma vez que a maioria dos 

Presidentes não conseguiram se conservar no poder durante a vigência dos seus respectivos 

mandatos. Dos mais de quarenta governantes que se sucederam no poder do Haiti cerca de 

vinte e cinco foram assassinados ou depostos, dois suicidaram-se e apenas quatro 

conseguiram completar o mandato
34

.  As fontes de instabilidades neste país não param por aí, 

destaca-se que as intervenções externas são outro fator que gerou deficiências ao Haiti. 

Neste sentido, Santos Cruz (2010) complementa, apontando que a cobrança da 

dívida pela França devido à conquista da independência
35

, a presença de Organizações não 

governamentais (ONG´s), a força militar liderada pelos Estados Unidos (EUA) e pelo Canadá 

e a própria intervenção dos EUA em 1915, também são exemplos de eventos danosos a 

trajetória haitiana. Assim sendo, 

 

Todas essas interferências e iniciativas ao longo da história têm como base diversos 

fatores, entre eles o sentimento deformado de ―liberdade e autoridade‖ de 

interferência, tendo em vista uma ideia original de que aquela colônia de negros 

seria incapaz de gerir os destinos do país [...] As interferências externas e o 

anticolonialismo são fatores vivos na rotina e na cultura do país, gerando algumas 

deformações na política interna (Santos Cruz, 2010, p. 97-98). 

 

 Santos Cruz (2010) assevera que, ―as interferências no Haiti aconteceram não só 

por desrespeito à soberania do país, mas pelas ligações das elites locais que, quando 

ameaçadas pela pressão popular por reformas, recorriam ao auxílio da interferência externa 

para manterem o status quo‖(p. 96). Como bom exemplo deste tipo de interferência expõe-se 

a intervenção praticada pelos Estados Unidos no ano de 1915. 

                                                             
33 NICHOLLS, David. From Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National Independence in Haiti. Nova Brunswick: 

Rutgers, 1996, p.08. (tradução nossa). 
34 Para um maior detalhamento, ver a lista dos presidentes do Haiti nos anexos desta dissertação. Destaca-se que o 
levantamento é realizado até a presidência de René Garcia Préval que finalizou seu mandato no ano de 2011. 
35 Conforme assevera Santos Cruz (2010) em 1825, 21 anos após a conquista da independência pelo Haiti, a França exigia 

reparação ao Haiti, devido as perdas patrimoniais dos proprietários franceses. Estipulado assim em um valor de 150 milhões 

de francos, negociados em 1838 para 60 milhões. Onde este pagamento, drenou recursos dos bancos europeus, que seriam 
destinados ao Haiti, comprometendo ainda mais a situação local. (SANTOS CRUZ, 2010, p.95-96) 
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Nesta acepção, destaca-se que uma das fundamentações principais para a 

ocorrência do dano é a disposição dos indivíduos a se aproveitarem da vulnerabilidade e 

necessidade alheia para retirar proveito e obter lucros (LINKLATER, 2011). Logo, a 

intervenção dos Estados Unidos, ocorrida entre 1915 e 1934 no Haiti, é um bom exemplo de 

tal afirmação feita. Em virtude disso, e baseado nos relatos acerca do referido momento, 

podemos interpretar a atuação estadunidense como oportunismo claro e evidente. Uma vez 

que, tomando conhecimento da instabilidade haitiana, no que diz respeito à manutenção dos 

seus governos, e buscando atender os próprios interesses, os EUA adentram o Haiti. 

Para realizar tal feito, após o assassinato do Presidente haitiano Vilbrun Sam, os 

EUA ingressaram nesse país com a justificativa de atuar frente à instabilidade governamental 

do mesmo, na manutenção da paz e na instauração de um governo democrático, 

argumentando que os haitianos não eram capazes de manter uma governança pacífica. 

Entretanto, sabe-se que após a Guerra Civil Americana (1861-65) os interesses dos EUA 

voltam-se para o processo expansionista e de consolidação de uma marinha forte. As 

intervenções militares dos EUA em países da América Central, Caribe e Pacífico pautaram-se 

segundo esse interesse
36

. No caso do Haiti, a intenção maior era a de eliminar a presença 

germânica, visto que os EUA ambicionavam ter controle sob a passagem de Windward, que 

possibilitava acesso livre ao Canal do Panamá (MATJASCIC, 2008). 

Uma vez instalados no Haiti, os norte-americanos não se limitaram a questão do 

Canal do Panamá. Em novembro de 1915 os EUA firmaram um tratado como o Legislativo 

do referido país, que os atribuía maiores poderes. Entre outros, o tratado permitia que 

Washington assumisse o controle total sobre as finanças, supervisionasse os assuntos 

governamentais, além da responsabilidade de estabelecer e coordenar os serviços públicos 

haitianos (Global Security). Ou seja, toda a funcionalidade do Haiti e do seu Estado estavam 

sob o comando dos EUA. Como principal resultado deste tratado e da influencia norte-

americana, tivemos a criação de uma força militar com funções policiais, a Gendarmerie 

d‟Haït (HERRING, 1962). 

A Gendarmerie d‟Haït era composta por haitianos e norte americanos sob 

comando e treinamento da Marinha Norte Americana. Tinha com objetivo e função principal 

conter revoltas populares e principalmente movimentos insurgentes contra a presença dos 

EUA, uma vez que os haitianos eram contra a intervenção norte americana, por acreditar que 

                                                             
36 Além da intervenção dos Estados Unidos no território haitiano pelo mar caribenho, o mesmo ocupou em 1898 Porto Rico e 

Cuba. Em 1903 o Panamá; em 1909 Nicarágua e as Ilhas Virgens em 1916, no mesmo ano, a República Dominica, que foi 
ocupada militarmente pelos Marines - Marinha dos Estados Unidos (MATIJASCIC, 2008). 
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esta intervenção feria gravemente a liberdade e a independência. Não sabiam os haitianos que 

a Gendarmerie d‟Haïti viria a desempenhar um papel importante no cenário político e 

violento do país (MATJASCIC, 2008; GLOBAL SECURITY, 2013). 

No que diz respeito à promoção de eleições, a intervenção dos EUA ainda 

conseguiu promovê-las, obviamente, com a manipulação de dados, a fim de que o candidato 

de sua estima e influência ganhasse as eleições e servisse de fantoche na realização de suas 

vontades. Desta forma, coagidos a aceitarem os candidatos pré-determinados pelos EUA, os 

haitianos não foram capazes de participar ativamente e democraticamente na formulação do 

novo governo. Mesmo assim, em 18 de novembro de 1930, Sténio José Vicente é eleito 

presidente do Haiti, ficando no cargo até o ano de 1941, sendo sucedido por Elie Lescot, 

última herança da presença dos EUA, que foi derrubado sob protesto das massas em 1946, 

marcando o regresso do caos político no Haiti (HERRING, 1962). 

Em 1934 os EUA deixam o Haiti, sob protestos e vários episódios notórios, em 

que dezenas de civis haitianos foram mortos pelos fuzileiros navais norte americanos. 

Segundo Mont-Reynaud (2002) esta ocupação não atingiu nenhuma meta desejada, visto que 

a mesma adotou um caráter predominantemente militar, tentando impor a democracia por 

meios não democráticos e sim, violentos
37

. 

 

1.4.1 DANOS DETECTADOS NESTE PERÍODO 

 

O legado deixado pela ocupação militar dos Estados Unidos foi apenas de danos 

aos haitianos. Apontando-os, podemos afirmar que os danos de caráter estrutural e público 

foram promovidos, uma vez que a estrutura estatal continuou debilitada e posteriormente, nas 

mãos de ditadores, o aparato de segurança do Haiti foi completamente deturpado. Neste 

sentido, a Gendarmerie d‟Haïti tornou-se um instrumento nas mãos dos políticos, que a 

recrutavam para derrubar governos e trazer outros Presidentes ao poder. Além disso, a 

Gendarmerie facilitou golpes de Estado e ditaduras, usou da violência física para coagir os 

haitianos durante o período eleitoral, a fim de eleger o candidato apoiado por eles (MONT-

REYNAUD, 2002). 

Somados a estes danos, temos ainda os danos de caráter por omissão e 

negligência, uma vez que, tomando ciência da situação que acometeu o Haiti, os EUA 

deixaram o país sem tomar nenhuma providência cabível. O que se viu após a saída dos EUA 

                                                             
37 Os governos que se sucederam após a saída dos EUA, a saber, Paul Magloire, Leon Cantave e Antonio Kébreau, segundo 

Mont-Reynaud (2002) mostra que ―a ocupação não veio para ensinar aos haitianos as ferramentas para manter uma 

democracia. Em vez de promover a democracia, a ocupação defendia o poderio militar, ditadores educados e treinados para 
responder aos haitianos à força:‖. 



49 
 

foi o retorno da convulsão política do país e a consequente elevação dos atos de violência, 

visto que a ditadura retomaria o poder, fazendo uso de requintes repressivos para conter a 

insatisfação popular.  

E foi com este contexto e com o auxílio da Gendarmerie que ocorreu a eleição do 

François Duvalier em 1957, dando início ao reinado de anos de terror. Reiterando a 

prevalência do argumento de que a intervenção dos EUA ofertara apenas e permanentemente 

danos aos haitianos, que viriam a ser percebidos e vivenciados pela população local até 

mesmo com o passar do tempo. 

 

1.5 DITADURA PATERNALISTA: PAPA DOC E BABY DOC (1957 – 1988) 

 

Os anos compreendidos entre a saída dos EUA em 1934 até o ano de 1956, ano 

anterior a entrada do François Duvalier, foram palco de mais um momento de instabilidade da 

política interna haitiana, neste período, cerca de cinco presidentes passaram pelo poder. 

Assim, tivemos Sténio Vincent, último presidente da intervenção norte americana, eleito em 

1930 e deposto em 1941. Elie Lescot o sucedeu, devido a ameaças, renunciou em 1946. 

Assim, o ano de 1946 presenciou mais uma onda de revoluções e protestos 

promovidos pelos haitianos.  Com isso a Gendarmerie assume o poder como instituição 

política, e em maio de 1946 organiza novas eleições. Visando continuar a influenciar a 

condução do governo ―as Gendarmerie d‟Haïti não poderiam dar apoio a um candidato 

mulato, pois a população não acataria tal escolha [...] a solução encontrada foi dar apoio a um 

candidato negro e de perfil político moderado‖ (MATJASCIC, 2008, p. 42). Assim, 

Dumarsais Estimé é eleito, porém sem apoio do Legislativo e sem experiência política, é 

deposto em 1950, e a junta militar retoma o poder. A Gendarmerie d‟Haïti organiza novas 

eleições e o major Paul E. Magloire é eleito, mas por relatos de corrupção é deposto. 

Nesta constante instabilidade, o que estes governantes tiveram em comum foi a 

brutalidade e a violência das quais fizeram uso para levar adiante, sem sucesso, seus 

respectivos mandatos. Perante este cenário de plena inconstância política percebemos o papel 

central que a Gendarmerie d‟Haïti tomou na política do Haiti. Aproveitando-se do momento, 

François Duvalier toma para si o apoio da Gendarmerie e elege-se em 1957 com cerca de 

70% dos votos. Seus seguidores ocuparam todas as cadeiras do Senado e dois terços dos 

cargos do Legislativo (ESCOTO, 2009).  

Querido pelo povo haitiano, por levantar a bandeira da ―negritude haitiana‖, e por 

sua luta pela melhoria da saúde, principalmente contra a malária, o mal que assolava o país, 
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Duvalier foi apelidado de Papa Doc (Papai Médico). Entretanto o encanto durou pouco, logo 

o Papa Doc mostrou ao que viera, tornando-se um ditador implacável, praticando no Haiti o 

que viria a ser conhecido como cleptocracia
38

. Em um de seus primeiros discursos, em 

05/08/1958, Duvalier já demonstrava seu caráter autoritário, segue:  

 

“Eu controlo o país. Eu controlo o poder. Eu sou o novo Haiti. Tentar me destruir é 

tentar destruir o próprio Haiti. Nenhuma força pode me impedir de cumprir minha 

missão histórica porque foi Deus e o Destino que me escolheram” 
39

. 

 

Deixando claro seu perfil ferrenho e autoritário, e visando executar duramente seu 

governo Duvalier cria secretamente a sua policia, os tontons macoutes, uma milícia 

paramilitar composta por cerca de 25 mil homens, desmembrados da  Gendarmerie, que 

servia para impor a tirania sobre os haitianos. Com o auxílio deles, os adversários de Duvalier 

foram perseguidos, assassinados e expulsos do país. Como desdobramentos do governo 

Duvalier podemos apontar ainda, o total desrespeito à Constituição Haitiana
40

, a aniquilação 

dos partidos de oposição, a dissolução da Assembléia Nacional e o desmantelamento dos 

sindicatos (ESCOTO, 2009). Segundo Gorender (2004, p.300), o saldo da ditadura Papa Doc 

foi de 30 mil mortos, 15 mil desaparecidos e um país mergulhado ainda mais na pobreza. 

François só deixou o cargo devido à repressão de grupos de exilados haitianos, 

vindo a falecer no ano de 1971 (KUMAR, 1998). Mas quem acreditava que o pesadelo havia 

acabado enganou-se. Seu filho Jean-Claude Duvalier (Baby-Doc) adepto da mesma ideologia, 

anticomunista, e munido de uma emenda constitucional, aos 19 anos ganhou o direito da 

transferência de poder, sucedendo a mandato do seu pai (BUSS e GARDNER, 2008, p. 26-7). 

Anunciado o governo ―Baby Doc”, os haitianos apavorados, fugiram em um 

número de aproximadamente meio milhão de pessoas com destino a Cuba, Bahamas, EUA e 

República Dominicana (GORENDER, 2004). Jean-Claude, imaturo e inexperiente, continuou 

a seguir as diretrizes traçadas pelo seu pai, entretanto, os tempos eram outros. Nos anos 70, a 

exigência era pela defesa dos direitos humanos e liberalização política. Jean-Claude 

aventurou-se no processo de liberalização política, mas que efetivamente não foi além da 

libertação de certos presos políticos, do julgamento de outros e do comprometimento público 

com os valores democráticos. Entretanto, as medidas tomadas por ele descontentaram a 

população, bem como aos seus apoiadores e opositores.  

                                                             
38 Entende-se por cleptocracia o ―Estado governado por ladrões‖, a nação deixa de ser governada por um Estado de direito 

imparcial e passa a ser governada pelo poder arbitrário de alguns sujeitos que se valem da corrupção para beneficio próprio.  
39 HEINL(2005) apud ESCOTO (2009). Ver: HEINL, Robert Debs; HEINL, Nancy Gordon. Written in Blood: The Story of 

the Haitian People, 1492-1971. Lanham: University Press of America, 2005, p. 553. 
40 Em 1964, revogou a Constituição e aprovou uma nova Carta que lhe conferia a Presidência vitalícia. 
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Diante deste cenário, reconhecendo o poder da insurreição popular e ameaçado 

internamente, Jean-Claude em 07/02/1986, foge em um avião da Força Aérea dos Estados 

Unidos à França, plantando a esperança nos haitianos de um futuro político melhor. Como 

último ato e derradeiras palavras no poder, grava um vídeo dirigindo-se aos haitianos: 

 

“Meus queridos compatriotas. Nos últimos dias eu tenho procurado em vão por 

algum sinal que pudesse indicar uma saída para este pesadelo de sangue. 

Desejando entrar para a história com minha cabeça erguida e a consciência 

tranquila e clara, eu decidi esta noite passar o destino do país para as Forças 

Armadas.” (HEIN, 2005 apud ESCOTO, 2009, p. 27-28). 

 

Com a saída do último Duvalier, a Junta Militar retoma o poder, entre os anos de 

1987 e 1990, adotando uma política densamente repressiva, empossando o General Prosper 

Avril, que anuncia como seu objetivo maior estabelecer uma democracia irreversível no Haiti, 

nunca antes vista, prometendo entrar na história como o sujeito que salvou seu país da 

anarquia e da ditadura (BUSS E GARDNER, 2008).  

Apesar disso, os partidos políticos se reorganizaram montando uma coalizão, a 

Assembléia da Concertação, fazendo frente à ditadura. Em março de 1990 estando a 

Assembléia fortalecida, consegue que o último militar no poder, o General Avril, após 

denúncias de assimilação com o tráfico de drogas, renuncie ao cargo. Assim, um Governo 

Provisório foi estabelecido, sob a liderança de Ertha Pascal-Trouillot, juíza da Suprema Corte 

de Justiça. 

Com resultante da atuação de Trouillot no Governo provisório, tivemos mudanças 

na Carta Constitucional e uma nova lei eleitoral, assim, ficou acordado que, o Presidente 

deteria um mandato de 05 (cinco anos) e uma idade mínima de 35(trinta e cinco) anos para a 

candidatura ao cargo de Presidente; criou-se um Conselho Eleitoral Permanente autônomo 

para a condução de eleições; determinou-se a separação entre as forças policiais e militares e 

proibiu-se a participação de qualquer Duvalier na política haitiana por um período de 10 (dez) 

anos, entre outras medidas. (ESCOTO, 2009)  

De forma inédita, tinha-se um acordo em torno da democratização das políticas 

nacionais haitianas. Assim, em dezembro de 1990 ocorreram novas eleições, contando com a 

presença de 200 observadores da ONU e mais 200 da OEA (ESCOTO, 2009). Com todo este 

aparato e apoio da comunidade católica fundamentada na doutrina da Teologia da Libertação, 
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sob o slogan ―a Segunda Independência do Haiti‖, Jean Bertrand Aristides vence as 

eleições
41

, com um percentual de 67% dos votos (BUSS e GARDNER, 2008, p. 29). 

  Adotando aqui a análise crítica articulada por Schoelcher (1973) defende-se 

que não há justificativa plausível para a atual situação dos haitianos. Visto que apesar do 

problema deste país estar presente nas lideranças corruptas e perversas que outrora se 

instalaram e permitiram que a potencialidade do Haiti se arruinasse; um povo que conquistou 

a sua liberdade em um cenário improvável, pode sim ser capaz de ingressar e progredir no 

mundo moderno e na civilização. 

 

1.5.1 DANOS DETECTADOS NESTE PERÍODO  

 

Assim, as resultantes advindas da presença da família Duvalier no Haiti só 

ressaltam e configuram a forte presença dos danos deliberados, estruturais e públicos no Haiti.  

Danos públicos e estruturais, uma vez que, inescrupulosamente, a máquina e a 

estrutura estatal haitiana, serviram apenas para a benfeitoria daqueles estabelecidos no poder, 

e não como um instrumento de administração pública e de progresso para a sociedade, 

restando à população conviver e sobreviver com os reflexos da baixa institucionalização do 

país (SANTOS CRUZ, 2010). Somado a isso, neste período, a Constituição haitiana e a 

Assembléia nacional foram completamente modificadas e dissolvidas, respectivamente, 

retirando os aspectos democráticos e a liberdade de escolha e de expressão dos haitianos.  

Igualmente percebeu-se após a saída da familiar Duvalier do poder, conforme 

Santos Cruz (2010), no Haiti, um maior comprometimento e empobrecimento de sua 

economia, visto que todas as ramificações do Estado haitiano apresentaram-se corrompidas, 

os serviços públicos básicos apresentaram-se inadequados e deficitários, os empresários 

negros norte-americanos e haitianos deixaram de investir no país (GOULART, 2011). Estima-

se que o próprio Baby Doc levou consigo 100 milhões de dólares quando deixou o país, 

arruinando-o ainda mais (SANCHEZ HERNÁNDEZ , 2010 apud GOULART, 2011). Alguns 

haitianos também deixaram o país, destinando-se, principalmente, aos EUA e Canadá, 

aplicando a remuneração, em sua maioria, nos países citados, não a remetendo ao Haiti.  

Ademais, o setor de segurança local apresentou-se vastamente deturpado, além da 

Gendarmerie d‟Haïti, tínhamos ainda os desmembrados, os tontons macoutes. Estas figuras 

tornaram-se a lei e ordem do lugar, praticavam assassinatos e roubos para manter o seu status. 

                                                             
41 O oponente nesta eleição, então apoiado silenciosamente pelo Papa Doc, Roger Lafontant, obteve apenas 14% dos votos, 
ficando com o segundo lugar (ESCOTO, 2009). 



53 
 

Seitenfus (1994) apud Goulart (2011) assevera que ―o caráter voluntário da milícia fez com 

que os recursos econômicos necessários para o seu funcionamento fossem obtidos por meio 

de atividades ilícitas‖, promovendo danos deliberados contra os indivíduos haitianos. Os 

componentes da Gendarmerie repassavam sem nenhum critério de seleção armamentos para 

outros civis. Assim, a milícia ia aumentando e mais um grande problema se instalava no Haiti. 

 

 

1.6 ESPERANÇA POLÍTICA: A ASCENSÃO DE ARISTIDES (1989 – 1991) 

 

Nota-se que as transições entre os governos no Haiti são, sobretudo, marcadas por 

atos de violência e turbulência, sem pautar-se em aspectos democráticos mínimos
42

. Neste 

sentido, a trajetória política haitiana é abalizada por governos provisórios, corrupção, 

derrubadas violentas de governos, governantes assassinados, suicidas e a necessidade e 

presença de intervenções internacionais para sustentar o governo civil. Conforme Cadet,  

 
Em efeito, os políticos, em sua maior parte, privilegiaram o uso da força e a 

violência como meio de ação, o discurso demagógico para maquiar a ausência de 

ação e de vontade de mudança. Por outro lado, intolerantes, eles manifestam um 

espírito revanchista, expressão de suas frustrações e se mostram pouco afeitos do 

bom andamento da coletividade (CADET, 2006, p. 23 apud CORBELLINI, 2009). 
 

Adotando uma visão diferente, Jean-Bertrand Aristides um ex-padre, adepto da 

Teologia da Libertação, foi expulso da ordem Salesiana por empreender atividades e discursos 

contra os regimes militares e o governo dos Duvalier. Tornou-se o chefe do movimento 

político dos Lavalas
43

, promulgando sua candidatura em favor dos pobres haitianos, 

comprometendo-se a agir contra as forças pró Duvalier, as interferências externas, as elites 

econômicas e as forças paramilitares (BUSS e GARDNER, 2008). A eleição de Aristides em 

1990, como Presidente, e Renné Preval como Primeiro Ministro, foi um marco na história 

haitiana. Pela primeira vez estabelecia-se um governante por meio de eleições livres e justas, 

após anos de uma ditadura ferrenha. 

Em fevereiro de 1991, Jean-Bertrand Aristides assume de fato o poder, 

prometendo promover a moralização da máquina governamental por meio de uma ampla 

reforma política-administrativa. Sendo assim, suas primeiras atitudes foram direcionadas ao 

                                                             
42 Os haitianos não gozam em seu todo da liberdade individual, da igualdade perante a lei sem distinção de sexo, raça ou 

religião. Nem todos tem acesso à educação e principalmente, o direito a voto não é exercido de maneira livre e acessível a 
todos os cidadãos no Haiti, ferindo muitos dos aspectos democráticos. Isto porque o usufruto dos direitos em sua maioria é 

feito pela elite, e não pela massa populacional que poucos recursos detem. (KUMAR, 1998). 
43 Organisation Politique Lavalas (OPL), vulgo Lavalas, é um partido político esquerdista haitiano, criado em 1996, 

embasado por uma política que visa o ―crescimento com igualdade‖. Em sua criação, foi composta não apenas pela figura do 
Aristides, mas também por intelectuais, economicistas e agrônomos (KUMAR, 1998). 
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afastamento dos antigos afiliados duvalieristas dos cargos públicos e direcionamento do 

capital externo obtido pelos programas econômicos emergenciais para benefício prioritário 

das camadas mais pobres da população, nas áreas de rede de transporte, geração de energia, 

saneamento e agricultura, especialmente. Somado a isso, e visando diminuir os gastos do 

governo, Aristides eliminou os funcionários públicos conhecidos como ―zumbis‖ 
44

 e 

priorizou aumento salarial para os menos abastados (BUSS e GARDNER, 2008) 
45

. 

Por estas e outra medidas tomadas em nome da justiça social, o governo Aristides 

estreou um clima de confrontação com a ala direita do Parlamento, conforme ressalta o autor 

Escoto (2009). Uma vez que estes entendiam as atitudes de Aristides como radicais e 

inoportunas, por não primarem especialmente pela elite local, empenharam-se em bloquear 

tantas quantas fossem possíveis às decisões do Executivo. Desta maneira, as práticas 

resultantes da doutrina dos Lavalas foram fielmente caracterizando o Governo Aristides, e 

consequentemente descontentando as camadas mais conservadoras do Haiti.  

Destaca-se que as mudanças não se restringiram ao âmbito político, econômico e 

administrativo do país. Um dos principais setores que se descontentaram com a atuação de 

Aristides foi o das Forças Armadas Haitiana (FAH). Isto por que, elas foram estigmatizadas 

pelo Governo como as principais responsáveis e favorecidas pelo tráfico de drogas no Haiti. 

Além disso, o Governo decidiu pela criação de uma Guarda Militar, o Serviço de Segurança 

do Presidente (SSP), atentando as FAH quanto à criação de um novo exército paralelo, que 

poderia vir a neutralizar a sua atuação. Entretanto, conforme evidencia Escoto (2009), este ato 

preocupava uma vez que retiraria da FAH a capacidade de influenciar a política local
46

. 

Diante de tantos enfrentamentos e criação de focos de oposição, e apesar do 

grande apoio popular, o Governo encabeçado pelo Aristides não estava preparado para 

enfrentar os desafios a serem vivenciados, principalmente aqueles originados pelas suas 

propostas de mudanças e reestruturação de governo. Somado a isso, os constantes discursos 

proferidos pelo então Presidente Aristides, compostos de palavras que incitavam a população 

a usar, se preciso fosse, a força para combater as forças opressivas, além daqueles que 

pronunciados contra os atores internacionais, colaboraram para a depreciação do seu governo.  

                                                             
44 Funcionários públicos ―zumbis‖ são tidos aqueles que são pagos para exercerem suas funções no governo, entretanto, não 
aparecem no local de trabalho. (Goulart, 2011) 
45 O salário mínimo passaria de 1,76 para 2,94 dólares por dia. Entretanto, a iniciativa foi mal visto, uma vez que se 

argumentava que isto denotaria uma distorção do custo mão de obra dos trabalhadores. Notadamente, segundo Teitelbaum 
(2001) esta era uma opinião dos Estados Unidos por meio de sua Agência para Investimento e Desenvolvimento dos Estados 

Unidos (USAID) que teria de desembolsar mais recursos para pagar seus trabalhadores, o que lhe renderia lucros menores. 
46 Este ato de Aristides pode de fato ser mal visto, uma vez que, além de criar condições para o desenvolvimento de mais um 

grupo paramilitar, tal atitude é inconstitucional, pois a Constituição do Haiti proíbe a instauração de qualquer corpo armado, 
a não ser os já existentes, a FAH e as Forças Policiais. 
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Ante este cenário, e movido igualmente pela insatisfação das Forças Armadas, e 

pelo apoio dados pelos Estados Unidos aos opositores, antes abonado ao Governo; um novo 

Golpe de Estado se concretizou, encabeçado por Raoul Cédras (Chefe das Forças Armadas), 

Joseph-Michel François (Chefe de Polícia da capital) e pelo General Philippe Biamby. Assim, 

em 30 de setembro de 1991, sete meses após tomar o poder, Aristides é deposto do cargo de 

Presidente, sendo então exilado. E o Haiti revivencia o caos e a incerteza política
47

.    

 

1.6.1 DANOS DETECTADOS NESTE PERÍODO  

 

A eleição de Jean Bertrand Aristides para a Presidência do Haiti em 1990, ao 

passo que representou uma significativa e esperançosa melhoria para o país, permitiu que a 

ala política do país novamente se convulsionasse. Desta vez, não movido por percepção de 

atos ilícitos ou arbitrários tomados pelos governantes no poder, mas sim pelo sentimento de 

descontentamento; visto que, ao menos em tese, comprovado por determinadas ações, o então 

Presidente eleito estava impelido pela vontade de mudança, de promoção de melhorias ao 

país, prioritariamente, pela modificação das condições de vida da massa populacional local. 

Conforme nos alerta Linkater (2011), quando o interesse nacional está em jogo, 

particularmente neste caso, quando o interesse de pequenas parcelas da elite local está em 

disputa, o princípio do dano é ativado, uma vez que o mesmo é visto como uma arma 

essencial para conquistar o que se anseia. De maneira recorrente, percebe-se, ao avaliarmos 

também o ponto 2.6 desta dissertação, que o Dano Público, baseado pela caracterização 

ofertada pelo autor Linklater, se faz marcante no Haiti. Pois, independente do motivo 

precedente maior, sendo causada também pela deturpada estrutura política do país, a 

desestruturação e a fragilidade do Estado haitiano se apresentam.  

Somado a isto, nota-se que o espírito de mudança apresentado por Aristides a 

início de seu mandato, mesmo que de maneira involuntária, fez com que o cenário de uma 

sociedade haitiana desestruturada, deste muito tempo já desintegrada e frágil, se agravasse. 

Isto porque, não apenas os partidos políticos passaram a brigar entre si pelo poder, mas 

igualmente as Forças Armadas do Haiti, que se intitularam como detentoras do poder; 

entendendo que não deviam submeter-se aos mandos de um governo. Provocando assim mais 

uma forma de dano à sociedade haitiana, o Dano Estrutural, uma vez que o golpe promovido 

                                                             
47 Autores como HECTOR, 2007; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 2010; ESCOTO, 2009; GOULART, 2011 e MATIJASCIC, 

2008, em concordância com a autora desta dissertação, apontam que a principal figura instigante do golpe foi os Estados 

Unidos, por meio do Presidente George Bush (pai), uma vez que o Governo de Aristides congelava e impossibilitava os 
desmandes e intromissões estadunidenses no Haiti.   
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pelos militares representou um retrocesso ao país, visto que, não apenas desrespeita as 

escolhas democráticas bem como lesa a humanidade suspendendo direitos civis. 

 

 

1.7 ESPERANÇA DESFEITA: O GOLPE MILITAR E A PRIMEIRA 

INTERVENÇÃO DA ONU (1991-1996) 

 

Argumenta-se que a deposição de Aristides do poder ocorrera não apenas em 

virtude de suas palavras proferidas, mas, sobretudo, em decorrência de sua agenda política de 

alto risco e altivez, que enfrentava os interesses da elite local, empresarial e de agentes 

externos, como os EUA. De acordo com o Global Security, a raiz do golpe também estaria 

imbricada com a insatisfação do exército de se subjugar a um controle civil, visto que, o 

mesmo se percebia como um ―quarto ramo‖ do Governo no Haiti.  

Apesar de não ter sido reconhecido de fato pelos países, apenas pelo Estado do 

Vaticano, o governo militar encabeçado por Raoul Cédras se instalou no Haiti entre os anos 

de 1991 a 1993, ocasionando inúmeros retrocessos ao Haiti. Como resultados, podemos 

apontar um elevado êxodo de refugiados, que se destinaram a países como EUA, República 

Dominicana, Jamaica, Bahamas, Guiana Francesa e Ilhas Britânicas Turks e Caicos. Estima-

se que fugiram 10 mil (dez mil) haitianos para as ilhas Turks e Caicos, 30 mil (trinta mil) para 

a República Dominicana e para os EUA foram 38 mil (trinta e oito mil)
48

, onde apenas uma 

média de 10 mil (dez mil) haitianos receberam autorização para perseguir o pedido de asilo 

neste país; para só então estabelecer-se na Baía de Guantánamo (GAVIGAN, 1997) 

Ademais, neste mesmo período, houve um elevado número de mortes, sejam eles 

meros civis ou apoiadores do Aristides, totalizando um número estimado de 4 mil  (quatro 

mil) pessoas assassinadas nas proximidades da região urbana do Haiti (BUSS e GARDNER, 

2008). Como resultado do golpe, os haitianos sofreram ainda com o abandono de 

investimentos na infraestrutura social local e declínio de sua economia, onde suas fábricas 

têxteis e de montagem tiveram de fechar as portas. Assim, sem um governo justo, sem 

investimento nas áreas necessárias, com um retrocesso econômico, e fuga em massa, o Haiti 

ia se afundando cada vez mais, e com isso, as investidas postas em prática por Aristides para 

restaurar o país iam sucumbindo. 

                                                             
48 Para se ter uma noção desta grande demanda, estima-se que não mais que 1.200 pessoas migraram para os EUA no período 

da eleição de Aristides e entre os anos de 1981 a 1991 um número de 433 embarcações foram interceptadas, com um total de 
25.551 haitianos, que tentaram adentrar os EUA. (GAVIGAN, 1997) 
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 O desenvolvimento urgente de uma iniciativa frente a este problema vivenciado 

pelo Haiti foi atrapalhado pelas distintas visões que se cultivavam ao caso.  Conforme destaca 

o autor Zepeda (2009) alguns países a exemplo da Argentina, Canadá, Estados Unidos e 

Venezuela atribuíram ao caso à necessidade de uma atitude rápida e contundente, que 

primasse pelo retorno de Aristides ao poder, nem que para isso fosse necessário uma 

intervenção, uma vez que este cenário representava uma ameaça à paz e a segurança 

internacional. Outro grupo de países interpretou o evento como sendo de cunho doméstico, 

devendo se fazer uso de meios legais e jurídicos, para de forma negociada, restituir Aristides 

ao poder. Entre outros países, o Brasil, o México e o Uruguai eram adeptos desta 

interpretação. 

Seguindo a visão deste segundo grupo de países, a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), sendo requisitada por Aristides, e visando retornar pacificamente o 

Presidente democrática e legitimamente eleito ao poder, frear as tiranias que estavam 

ocorrendo no país, resolve intervir na questão. Desta maneira, por meio de uma reunião de 

seus Chanceleres, optou pelo isolamento do país. Entretanto, está singela atitude não surtira os 

efeitos esperados. Com isso, a Organização resolveu endurecer, ordenando o congelamento de 

todos os bens do Estado haitiano e o bloqueio comercial do país (ZEPEDA, 2009). Após 

tentativas falhas em resolver a situação e o não cumprimento do bloqueio, fizeram com que a 

OEA e Aristides pedissem o auxílio da ONU nesta empreitada. 

Entretanto, conforme destaca Silveira (2009, p.21), a ―ONU, que, em princípio, 

mostrou-se reticente em empreender qualquer medida coercitiva, visto que a China e outros 

países do Terceiro Mundo alegaram que a questão tinha natureza doméstica; e não se 

encontrava no âmbito da competência das Nações Unidas‖ decidiu posteriormente intervir no 

assunto, em virtude da continuidade das violações de direitos humanos e da não melhoria das 

condições de vida da população local. Assim, a ONU passou a trabalhar em conjunto com a 

OEA em 1993 no caso haitiano. 

Desta maneira, a ONU interpretou a situação presente no Haiti como uma 

―ameaça a paz e a segurança internacionais‖ 
49

 haja vista que,  

―a instalação de governos opressivos e ditatoriais, em regra, ceifa os direitos mais 

básicos da população e, assim sendo, só se verifica o respeito aos direitos humanos e 

às liberdades fundamentais quando se vive num regime democrático, no qual a 

                                                             
49 É da competência do Conselho de Segurança (CS) da ONU decidir quais os cenários que correspondem e se caracterizam 

como uma ―ameaça a paz e a segurança internacional‖, onde isto é limitado apenas pelo princípio da ―não intervenção‖. O 

principio da não intervenção é o princípio chefe da ONU, que expressa a autonomia estatal. Ele tem a finalidade maior de 

proibir a utilização do uso da força como instrumento por Estado para intervir, sob qualquer justificativa, nos assuntos 
domésticos de um outro Estado.   
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pluralidade de idéias e comportamentos não é encarada como atentatória à segurança 

do Estado e, tampouco, sujeita a punições.‖ ( SILVEIRA, 2009, P. 22-23) 

 

Sendo assim, conforme o artigo 39 da Carta das Nações Unidas
50

 coube ao CS 

decidir quais medidas seriam tomadas a fim de resolver o cenário problemático presente no 

Haiti, e então, restabelecer a paz e a segurança internacionais. Dentre os procedimentos 

admissíveis a serem tomados, os artigos 41 e 42 da referida Carta conferem: 

 
ARTIGO 41 – [...] a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos 

meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, 

radiofônicos, ou de outra qualquer espécie o rompimento das relações diplomáticas. 

ARTIGO 42 - No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas 

previstas no Artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar e 

efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária 

para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá 

compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças 

aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas. 
 

Seguindo as vias legais, invocando o capítulo VII da Carta, e atendendo a 

Resolução MRE/RES 5/93 da OEA a ONU aprovou em 16 de julho de 1993 a Resolução 841 

(S/RES/841) 
51

 universalizando o embargo comercial ao Haiti. Mesmo fazendo uso detes 

instrumento legal, pode-se afirmar que isto representou mais uma fonte de dano ao país, visto 

que proporcionou entraves ao desenvolvimento econômico do mesmo. O embargo gerou o 

impedimento da nação em adquirir petróleo e seus derivados, armas e munições, veículos e 

equipamentos militares, além do congelamento dos ativos do Estado haitiano no exterior 

(SILVEIRA, 2009; ZEPEDA, 2009). A conquista desta dura ação empreendida pela ONU e 

OEA foi a assinatura do Acordo Governors Island Agreement, acertando o retorno de 

Aristides, a modernização das FAH, a criação da policia civil haitiana, promoção de reformas 

administrativas e judiciais no Haiti e a suspensão do bloqueio (MATIJASCIC, 2010). 

Entretanto, Cédras não cumpriu o acordo firmado, e a onda de violência e 

assassinatos reacendeu no país. Com isso, a ONU resolveu endurecer. Por meio da Resolução 

867 (S/RES/867/1993) 
52

 a ONU autorizou o envio Missão das Nações Unidas para o Haiti 

(UNMIH) por um período de 6 (seis) meses. O mandato conferia à Missão as tarefas de 

modernização das forças armadas, reconstrução da infraestrutura local e o estabelecimento de 

uma nova força policial. Somado a isso a ONU deliberou a retomada do bloqueio, através da 

                                                             
50 Para conferir na integra os artigos que compõe a Carta das Nações Unidas consultar o site da própria Organização: 

http://www.un.org/es/documents/charter/. Acesso em 19/09/2012. 
51 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 841 de 16 de junho de 

1993.Disponívelem:http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/354/58/IMG/N9335458.pdf?OpenElement>. Acesso 

em 20/09/2012 
52ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 867 de 23 de setembro 

de1993.Disponívelem:<http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/515/30/PDF/N9351530.pdf?OpenElement> 
Acesso em: 20/09/2012 

http://www.un.org/es/documents/charter/
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/354/58/IMG/N9335458.pdf?OpenElement
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Resolução 873 (S/RES/873/1993)
53

, uma vez que as FAH estavam obstruindo o trabalho da 

UNMIH em campo, bem como não estavam atendendo as suas responsabilidades. Desta 

maneira, o descumprimento do acordo representa uma ameaça à paz e segurança na região e 

com isso, necessitava de uma ação mais contundente (SILVEIRA, 2009). 

Diante deste cenário, a ONU expressou a sua profunda preocupação com a 

situação humanitária no Haiti, com as violações sistemáticas das liberdades civis e a alta 

incidência de refugiados haitianos. Assim, a fim de auxiliar na condução e desdobramentos da 

UNMIH, a ONU autoriza a intervenção de uma força multinacional no Haiti, 

(S/RES/940/1994) liderada pelos EUA e contando com soldados caribenhos e canadenses.  

Perante uma iminente invasão americana, somada aos esforços da ONU, a operação 

conseguiu obter êxito, os militares recuaram, Cédras se exilou no Panamá, o Parlamento foi 

reaberto, os embargos cessaram e Aristides retomou o poder.  

Quanto a UNMIH
54

, após a prorrogação de seu mandato, conseguiu atender os 

seus principais objetivos. Com isso, Aristides retomou o poder, novas eleições ocorreram em 

dezembro de 1995
55

, um novo Presidente e seu Primeiro-Ministro foram eleitos, as FAH 

foram extintas e a força policial foi criada, a Polícia Nacional Haitiana (PNH), novos 

parlamentares e prefeitos tomaram seus respectivos cargos. Entretanto, a UNMIH extinta em 

30 de junho de 1996 deixou o país muito cedo, uma vez que as instituições democráticas 

ainda não estavam funcionando de maneira auto-suficiente, não se tinha reformas econômicas 

significativas e o setor administrativo do Haiti não estava consolidado. (SILVEIRA, 2009). 

 

1.7.1 DANOS DETECTADOS NESTE PERÍODO 

 

Reincidente, a crise política no Haiti traz ao país inúmeros retrocessos e mazelas. 

Nota-se que a quebra de governo e a instalação de um governo militar, mediante a um Golpe 

de Estado, ocasionou inúmeros danos à população. Onde estes danos puderam notadamente 

variar deste o Dano Público, visto que um governo autoritário e arbitrário não se preocupa em 

prover os direitos básicos da população local e as instituições sociais e políticas se tornam 

ineficientes; até a ocorrência do Dano Estrutural, uma vez que, estando o país impedido de 

                                                             
53 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 873 de 13 de outubro de 

1993.Disponívelem:<http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/555/41/PDF/N9355541.pdf?OpenElement> Acesso 

em: 20/09/2012 
54 Para mais informações a respeito da UNMIH, seus desdobramentos, sucesso, falhas, composição, entre outros subsídios, 
consultar o capítulo 3 desta dissertação. 
55 Em dezembro de 1995 novas eleições ocorreram no Haiti, estando constitucionalmente impedido de concorrer nesta 

eleição, Aristides cede a sua candidatura, mesmo a contra gosto, a René Préval, que vence as eleições, e assume o poder em 

fevereiro de 1996. Tanto a ONU, como a OEA e os EUA, admitem as eleições como válidas, apesar da baixa presença de 
eleitores, uma vez que, apenas 30 % dos eleitores compareceram às cabines de votação (BUSS e GARDNER, 2008). 
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negociar, o mesmo não consegue desenvolver seu setor econômico ocasionando desemprego e 

subdesenvolvimento a população.  

Isto porque não há condição alguma de que algum indivíduo, estrato social ou 

qualquer comunidade alcance a segurança e a plenitude mediante a insegurança e miséria 

alheia. Compreende-se ainda que os danos de caráter deliberado também ocorreram neste 

período, visto que se teve neste mesmo período um elevado número de mortes e de 

imigrantes. Fatores que levaram a ONU por decidir a intervir na questão, uma vez que a 

convulsão no país passou a representar uma crise humanitária. Tão logo, o caos que se 

instalou no Haiti, ao longo dos anos, findou por legitimar o estabelecimento, no país, das 

operações de paz promovidas pela ONU.  

 

1.8 RENÉ PRÉVAL E O RETORNO DE ARISTIDES AO PODER (1996 – 2004) 

 

René Préval, aliado político de Aristides, foi quem o sucedeu na Presidência. 

Eleito para um governo de 5  anos, venceu as eleições com 88% dos votos válidos, 

permanecendo na Presidência do Haiti entre fevereiro de 1996 a 2000.  Realizou uma 

transição pacífica entre governos, tornou-se o segundo Chefe de Estado a ser 

democraticamente eleito no Haiti e a conseguir conduzir seu mandato sem interrupções, 

deixou o cargo após o prazo constitucionalmente definido ter expirado (GLOBAL SECURIY, 

2013). 

Alguns haitianos acreditavam que por trás da condução governo de Préval, estaria 

Aristides. Entretanto, ao tomar as decisões, durante o seu mandato, ficava cada vez mais claro 

que era um erro pensar assim. O período de vigência do mandato de Préval foi marcado por 

tensões. Entre as suas primeiras e principais deliberações temos inúmeras tentativas de 

privatizações, com a justificativa vã de que esta seria a saída para a melhoria dos serviços 

públicos haitianos. Contudo, outras medidas tomadas por Préval demonstraram que isto era 

uma falácia, haja visto que, o referido presidente  reduziu a gama de serviços civis que era de 

incumbência do Estado e tentou impor  um plano de austeridade nos gastos do governo 

visando assegurar financiamento pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Atitudes que 

Aristides posicionava-se contra veementemente (BUSS e GARDNER, 2008). 

Tais ações tomadas por Préval geraram manifestações entre a população, que 

ficou então contra o seu governo. Isto porque, ao passo que tais medidas foram sendo 

implementadas, o desfecho seria que elites estrangeiras controlassem as empresas privatizadas 

e interviessem novamente no país, atendendo apenas aos interesses externos.  
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Outra medida desastrosa tomada por Préval foi a promoção de eleições para a 

composição e reestruturação de um novo Parlamento, uma vez que geraria eraves nas tomadas 

de decisões. Entretanto, Préval não contava que a maioria das cadeiras fossem ocupadas pelo 

partido opositor, desta maneira, dos 19 assentos disponíveis 15 foram tomadas pelos Fanni 

Lavala
56

. O Fanni Lavala foi o partido político criado ao final de 1996 por Aristides, por não 

concordar com a maioria das ações empreendidas por Préval. Com a minoria no Parlamento, 

bem como no Senado, as ações propostas por Préval iam sendo barradas pela oposição e os 

haitianos novamente sofriam com o impasse político. (ALDUNATE, 2010) 

Como resultado de suas ações, o Parlamento tornou-se inerte e assim, Préval 

decidiu em 1999 suspender o Congresso em sua totalidade, além de dois terços do Senado e 

concluir seu governo por meio de decreto (BUSS e GARDNER, 2008), contando apenas com 

um gabinete formado por 9 senadores, todos afiliados do partido dos Lavalas. Em virtude 

disto, a ausência de um Parlamento funcional permitiu que diversos serviços essenciais à 

população entrassem em recessão, o que causou revolta entre os haitianos. Os que se 

opunham ao governo iam sendo torturados e assassinados, todos os indivíduos sofriam com o 

retrocesso político, conforme ressalta o Primeiro-ministro Jacques Alexis em entrevista a 

BBC: ―Não é só a oposição que tem sido alvo de violência – todos nós temos sido vítimas‖ 
57

. 

Em meio a este impasse, exatamente no dia 21 de maio de 2000, visando findar o 

embaraço institucional, novas eleições ocorrem para restaurar o mandato dos Senadores, dos 

Deputados e das Câmaras locais, favorecendo em número de assentos ao final das eleições o 

Partido Político dos Fanni Lavala (Wargny, 2000). No mesmo ano, em 26 de novembro Jean-

Bertrand Aristide, mais seis candidatos de partidos oposicionistas, de menor conhecimento, 

além de adversários com candidaturas independentes, concorrem às eleições presidenciais.  

Aristides saiu vitorioso. Entre as suas propostas de campanha, conforme a carta 

que enviou ao Presidente dos EUA, William J. Clinton estavam os compromissos de criação 

de um Conselho Eleitoral, para evitar fraudes; o aumento de cooperação para a interdição do 

tráfico de drogas, principalmente transfronteiriço; a nomeação de sujeitos profissionalizados 

                                                             
56 Especula-se que ocorreram fraudes e arbitrariedades nestas eleições, uma vez que há relatos de adulteração de votos, a fim 
de beneficiar os partidários de Aristides, e que houvera uma errada contagem de votos, beneficiando também Aristides 

(ESCOTO, 2009). Entretanto a referida eleição foi julgada como válida pela ONU e pela OEA, que realizou a posse dos 

candidatos então eleitos. 
57  Texto extraído do jornal eletrônico BBC NEWS. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/737270.stm>. 
Acesso em 25/09/2012. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/737270.stm
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para os cargos públicos;  a promoção da proteção dos direitos humanos e a negociação da 

repatriação de imigrantes ilegais.
58

 

Entretanto as eleições presidenciais e o seu resultado ocorreram sob muita 

desconfiança de fraude (nunca evidenciadas), apesar da supervisão da OEA. Aristides obteve 

92% dos votos válidos, apresentando uma vitória expressiva sob os demais candidatos, se não 

pelo fato de que apenas uma margem de 5% a 10% dos eleitores aptos a votar tivessem 

comparecido as urnas (ESCOTO, 2009). Apesar deste episódio, tanto a ONU, como a OEA e 

os EUA, sob a administração de George W. Bush aceitaram as eleições como legítimas. 

Apresentando então o apoio destes atores, Aristides tomou posse de seu cargo em fevereiro de 

2001 (BUSS e GARDNER, 2008). 

Contudo, nem a oposição partidária nem alguns setores da sociedade civil haitiana 

aceitaram o resultado desta eleição como válida, e com isso, passaram a se organizar a fim de 

enfrentar o governo de Aristides e forçar a sua deposição. Para realizar tal feito os partidos 

políticos oposicionistas formaram um movimento intitulado ―Convergência Democrática‖ 

(CD) composto não apenas de vários partidos políticos, como de neoduvalieristas, burgueses, 

neoliberais, social-democratas, comunistas e Lavalas desencantados. A sociedade civil 

incluindo estudantes, jornalistas, comerciantes e religiosos, formaram o ―Grupo 184‖, 

promovendo protestos e manifestações contra o governo. Somado a estes dois grupos, se 

formavam ainda os grupos paramilitares que também visavam à saída de Aristides. 

(GOULART 2011; BUSS e GARDNER, 2008). 

    Visando combater a oposição, Aristides não hesitou em apelar para a violência 

a fim de manter-se no poder, passando então a fazer uso de policiais corruptos e de bandos 

armados, os Chiméres. Desta maneira, eventos violentos, desaparecimentos, assassinatos, 

abusos de direitos humanos, brutalidade policial passaram a ser episódios comuns durante o 

Governo Aristides. Com isso, observadores da ONU, dos EUA, do Canadá e da França 

passaram a assimilar o comportamento de Aristides a de um ditador.  

  Com todo este impasse somado a outros acontecimentos arbitrários que iriam 

ocorrer, tínhamos novamente a formação de um cenário caótico e preocupante no Haiti 

fazendo com que o período de instabilidade retornasse ao país. Apesar do apoio dado pela 

Comunidade Internacional a legitimação do Governo de Aristides, não foi satisfatório para 

conter a movimentação e avanço de grupos rebeldes no país, ressalta Sueli Goular (2012).   

 

                                                             
58 Carta ao presidente dos EUA William J. Clinton, disponível em: 
http://www.oas.org/xxxiiga/portugues/documentos/relatorio3_haiti.htm. Acesso em 25/09/2012. 

http://www.oas.org/xxxiiga/portugues/documentos/relatorio3_haiti.htm
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1.8.1 DANOS DETECTADOS NESTE PERÍODO  

 

O ponto fundamental de partida para a análise do Haiti e os danos ocorridos 

naquele país notadamente se assenta na ideia de Mill para o princípio do dano. Mill considera 

que o Estado só pode usar seu poder coercitivo, na ocasião em que uma pessoa ou grupo, 

planeja ou está prejudicando o outro, e não para promover a melhoria do próprio individuo 

político, uma vez isto ocorrendo, o princípio do dano seria ativado (Linklater, 2001). 

Certamente, Mill define a situação corriqueira no Haiti, determinando precisamente a fonte de 

tantos danos àquela localidade, visto que este cenário de ―ação em benefício próprio‖ se faz 

sumamente presente e quando não, é duramente repreendida.  

Tomando as palavras de Wight (1966) apud Linkalter (2011), afirma-se que o 

Haiti é um reino de ocorrência e repetição no qual há pouco espaço e possibilidade de 

promoção de uma boa vida. Isto se faz presente uma vez que as mesmas lutas pelo poder e a 

busca, em contrapartida, pela segurança são repetidamente sucedidas. Por meio deste cenário 

de recorrência, os danos de caráter deliberado, estrutural, por negligência e cumplicidade, 

conforme conceituado por Linklater (2011), nos anos de 1996 a início de 2004 se apresentam. 

Desta maneira, a atuação de organismos internacionais a exemplo da ONU se apresenta como 

necessário no combate a estes recorrentes retrocessos. 

 

1.9 A CRISE REAPARECE: A NOVA INTERVENÇÃO ONUSIANA (2004 – 2009) 

 

De fato, a reeleição de Aristides para a Presidência do Haiti representou um mau 

negócio e um retrocesso para o país. Conforme BUSS e GARDNER (2008) foi durante a 

vigência do segundo mandato de Aristides que o tráfico de drogas aumentou em volume 

vultoso, a produção de cocaína destinada aos EUA acresceu em média de 5% a 15% do 

montante tradicional. Ressalta-se que 

 
―Drugs are the main enemy of democracy. Drug money is our main enemy‖ 

(TransAfrica Forum 1998, p.9). In spite of U.S. concerns, the Haitian government 

repeatedly failed to either sign or enforce formal agreements with the United States 

on narcotics control and law enforcement (Stromesen and Trincellito 2003). (BUSS 

e GARDNER 2008, p.37) 
59

 

 

                                                             
59  Tradução livre: ―Drogas são o principal inimigo da democracia. (TransAfrica Fórum 1998, p.9) O dinheiro da droga é o 

nosso principal inimigo" apesar das preocupações americanas, o Governo Haitiano repetidamente não quis assinar ou fazer 

cumprir acordos formais com os Estados Unidos sobre controle de narcóticos e a aplicação da lei (Stromesen and Trincellito 
2003). (BUSS e GARDNER 2008, p.37) 
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Desta maneira, por ser muito lucrativo, o tráfico de drogas tornou-se o grande 

negócio do governo Aristides, ou melhor, tornou-se a maior fonte de lucro e enriquecimento 

pessoal de Aristides. Aquele personagem comprometido com os mais pobres, que combatia as 

elites econômicas não mais existia. Ele havia se tornado parte daquela elite a quem outrora fez 

oposição. Assim, Aristides fez amplo uso da violência para evitar a sua saída, incitou 

partidários e seguidores a promover atos de desordem visando desestruturar os opositores.  

A oposição não esmorecia, entretanto, as manifestações realizadas contra o 

governo eram duramente repreendidas, os grupos armados financiados pelo governo atacavam 

violentamente qualquer espécie de reunião pública. Com isso, os opositores iam sendo 

assassinados pelos indivíduos pró-governo, que contavam com a concordância da Polícia 

Nacional Haitiana. Como reação, os rebeldes invadiam as cidades, a exemplo de Gonaives, St. 

Marc e Pérnal, assassinando os que se opunham ao movimento, queimando as delegacias de 

polícia, tudo isso visando que Aristides tomasse uma providência, a única desejável: 

exonerar-se do poder (ESCOTO, 2009). Nenhuma das partes cedia, e o massacre ia se 

constituindo no Haiti. 

Estados Unidos, França, Canadá e a própria OEA enviaram inúmeras cartas 

recomendando que Aristides deixasse o poder e se retirasse do país, a fim de arrefecer o 

cenário violento, porém o mesmo se recusava, e a situação no Haiti ia se tornando cada vez 

mais critica e violenta. Diante do caos instalado no Haiti o Conselho Permanente da OEA 

requisitou ao Conselho de Segurança da ONU que interviesse na situação. Por meio da 

Resolução 862 (CP/RES. 862 -1401/04) de 26 de fevereiro de 2004 o Conselho Permanente 

da OEA exorta sua profunda preocupação com a situação no Haiti e seus efeitos sobre a 

população civil, e por isso, ―Insta o Conselho de Segurança das Nações Unidas a tomar as 

medidas urgentes, necessárias e apropriadas, tal e como estabelecido na Carta das Nações 

Unidas, para abordar a crise no Haiti‖.
60

 

Surpreendentemente, em 29 de fevereiro de 2004 Aristides assina uma 

controversa e duvidosa carta renunciando ao seu mandato, refugiando-se na República Centro 

Africana, deixando o país em um avião fretado pelos EUA. Poucas horas após este evento, o 

Presidente da Suprema Corte do Haiti, Boniface Alexandre, assume o governo do Haiti como 

Presidente Interino, conforme previa a Constituição Haitiana. Como primeira e principal 

atitude, Boniface recorre a ONU pedindo auxílio e a intervenção da mesma, visto que mesmo 

com a saída de Aristides o caos e a violência continuam ocorrendo. Diante de tantas 

                                                             
60Resolução 862 (CP/RES. 862 -1401/04) do Conselho Permanente da OEA. Disponível em: 
<http://www.oas.org/council/pr/resolucoes/res862.asp.> Acesso em 27/09/2012.  

http://www.oas.org/council/pr/resolucoes/res862.asp


65 
 

atrocidades, a ONU interpreta a situação no Haiti como uma ameaça a paz e a segurança 

internacional bem como para a região do Caribe. 

Estando profundamente preocupada com a rápida deterioração do país, portando o 

devido consentimento da autoridade local e com voto unânime entre seus membros, a ONU 

em 29 de fevereiro de 2004 autoriza o envio da Multinational Interin Force - Força Interina 

Multinacional (MIF)
61

 para o Haiti por um período não superior a três meses. Composta, 

sobretudo por canadenses, chilenos e estadunidenses, baseada no capítulo VII da Carta, a MIF 

detinha como atribuições principais, segundo seu mandato, a de: 

 

a)contribuir com o processo constitucional político no Haiti; b) prestar assistência 

humanitária; c) prestar assistência internacional à PNH e a Guarda Costeira do Haiti, 

a fim de estabelecer e manter a segurança e a ordem; d) promover e proteger os 

direitos humanos a fim de evitar uma maior deterioração da situação humanitária no 

país. S/RES/1529 (2004). 
 

A fim de obter o objetivo pretendido, a ONU autoriza os Estados-Membros que 

participam da MIF no Haiti a tomar todas as medidas necessárias para cumprir o seu mandato. 

Entretanto, a MIF não obteve o êxito esperado
62

,e em virtude disso, através da Resolução 

1542 (2004) de 30 de abril de 2004, a mesma é substituída pela Missão de Estabilização das 

Nações Unidas no Haiti  (MINUSTAH), uma missão de estabilização multidimensional de 

caráter não exclusivamente militar, mas igualmente humanitária composta de contingentes de 

diversos países, a exemplo da França, Argentina, Equador, Bolívia, Guatemala e Estados 

Unidos. 

Segundo o mandato da MINUSTAH
63

, seus objetivos principais eram os de 
64

:  

 
a)Assegurar a manutenção de um ambiente seguro e estável; b)auxiliar nas tarefas de 

monitoramento, reestruturação e reforma da PNH; c) Apoiar o processo 

constitucional e político no Haiti, por meio do incentivo aos princípios e à 

governança democrática e do desenvolvimento institucional; d) Proteger e promover 

os direitos humanos; e) Apoiar o grupo transitório, as instituições e grupos haitianos, 

em seus esforços na promoção dos direitos humanos, em especial de mulheres e 

crianças; f) Monitorar e reportar a situação dos direitos humanos no Haiti ao Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, incluindo a situação 

dos refugiados e das pessoas deslocadas dentro do país.  

 

                                                             
61Resolução S/RES/1529 (2004). Disponível em: 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1529%282004%29>. Acesso em 27/09/2012. 
62 Segundo o Informe do Secretário-Geral sobre Haiti S/2004/300, o MIF não obteve o êxito esperado devido a dois fatores 
principais, seriam eles: a recente composição do governo provisório, fato que limitou a interação entre a missão recém 

chegada com as autoridades haitianas como também devido as condições de segurança que limitaram as possibilidades de 

visitar zonas fora da capital, a exemplo de Gonaives e Les Cayes. Disponível em: 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/300> 
63 Para informações mais detalhadas acerca da atuação, desdobramentos e resultados, entre outras variáveis, da MINUSTAH, 

ver o capitulo 3 desta dissertação. 
64 S/RES/1542 (2004). Disponível em:  
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/15242%282004%29>. Acesso em 27/09/2012.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1529%282004%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/15242%282004%29
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Ademais, a Missão tinha ainda como atributo auxiliar no programa de 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) abrangente e sustentável, que 

objetivava reinserir os ex-militares na sociedade civil; proteger o pessoal, as instalações e os 

equipamentos da ONU, além dos civis que estavam sob ameaça iminente de violência física; 

ajudar na organização, no acompanhamento e na realização de eleições municipais, 

parlamentares e presidenciais de maneira a apresentarem-se como livres e justas 

(MINUSTAH)
65

.  

Contando inicalmente com 6.700 militares, 1.622 policiais internacionais, 548 

civis internacionais, 995 civis locais e 154 voluntários da ONU a Missão instituiu a criação da 

PNH em 1996; o sistema penal e judiciário ainda no ano de 1996 apresentou significativos 

avanços; conseguiu realizar em 1996, apesar da presença de gangues no país, a eleição de um 

novo Presidente, René Préval, sendo democraticamente eleito com a presença de 60%-65% 

dos eleitores devidamente cadastrados (BUSS e GARDNER, 2008).  

Entretanto, a MINUSTAH entre os anos de 2006 – 2009 ainda encontrou 

dificuldades no progresso do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) e na 

diminuição dos índices de violência, ressaltando que, embora tenha-se notado um aumento no 

índice de crescimento econômico do país, isto não se apresentou como suficiente para retirar a 

maioria dos haitianos da pobreza. Destaca-se que as condições climáticas bastante adversas do 

país, que inclui chuvas intensas, furacões e tempestades, atrapalham a atuação da 

MINUSTAH em campo e em muitas situações, fazendo com que os avanços já conquistados, 

principalmente em questão de infraestrutura, vivenciem um retrocesso.  

Atualmente (ano de 2013) a MINUSTAH ainda se encontra no Haiti, e conforme 

será percebido no Capítulo 3 desta dissertação, o mandato da MINUSTAH, o seu conceito de 

operação de paz, as suas preocupações em campo, o desenvolvimento de atividades e o uso da 

força, autorizados inicialmente, foram sendo ajustados pelo CS em várias conjunturas a fim de 

se adaptar às novas circunstâncias e demandas presentes no país, motivado igualmente pelos 

diferentes aspectos de segurança, da política e do quesito sócio-econômico prevalecente no 

Haiti. Admitindo-se que, embora vivencie constantes desafios, contando com a ação conjunta 

da ONU, da Comunidade Internacional e das próprias autoridades haitianas, o país parece 

estar no caminho certo e necessário para avançar.  

  

 

                                                             
65 Informações retiradas do próprio site da MINUSTAH. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/>. Acesso em 28/09/22012. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/
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1.9.1 DANOS DETECTADOS NESTE PERÍODO  

 

Ao passo que o ano de 2004 e todos os seus acontecimentos representaram o 

período ápice para a desestruturação do Haiti, em seus mais distintos setores, a exemplo dos 

setores sociais, políticos e econômico, a referida temporada apresentou-se igualmente como o 

marco para a ocorrência de danos à população haitiana.  

Os episódios de violência desenfreada, a inexistência de um governo sólido, os 

inúmeros assassinatos permitiram que os habitantes locais vivenciassem uma inversão de 

comportamentos. Neste sentido, Elias (2007) apud Linklater (2011) insiste que algumas 

sociedades criaram despretensiosamente perigos para si mesmos, neste sentido, desde o 

momento em que os haitianos dedicaram-se à busca de seu processo civilizatório, por meio da 

conquista da independência, mesmo que involuntariamente, desenvolveram simultaneamente 

um processo descivilizatório. Isto porque conforme destaca Elias (2007) os esforços para criar 

práticas e hábitos civilizados são capazes de gerar o endurecimento das sensibilidades de 

alguns indivíduos que podem suscitar padrões violentos que transgridem a civilização, 

gerando uma civilização inacabada e precária.  

Sendo assim, as convenções de danos reconhecem que a sobrevivência dos 

sistemas sociais e políticos, dependem da influência combinada entre os mecanismos 

coercitivos e o papel moderador das emoções humanas básicas que moldam a capacidade da 

consciência individual. Isto porque, todas as emoções presentes nos indivíduos que compõem 

uma pirâmide social hierarquizada, a exemplo da culpa, da vergonha, do remorso, da 

indignação, do ódio e da indiferença, devem ser controladas (LINKLATER, 2011). 

Levando tudo isso em consideração, e caracterizando não apenas toda a trajetória 

política do Haiti, mas perfeitamente o ano de 2004, admite-se que o processo civilizatório 

haitiano se apresenta de forma ―inacabada e precária‖, onde os sentimentos que compõem boa 

parte dos haitianos, principalmente aqueles sujeitos detentores do poder, não são controlados, 

causando desenfreados danos àquela população. Com isso, no ano de 2004, os danos por 

omissão (por parte do Estado), o dano público e estrutural, além do deliberado se fazem 

fortemente presentes no Haiti.        

Tudo isso nos permite concluir que este legado histórico no Haiti de 

autoritarismo, violência desregrada, instabilidade são causas que contribuíram para deflagrar 

tensões que motivaram as intervenções onusiana, e que serão objetos de densa análise no 

capítulo terceiro. 
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1.10 CONCLUSÃO 

 

Ao longo da leitura da obra ―The Problem of Harm in World Politics: Theoretical 

Investigations‖ (2011) de autoria de Andrew Linklater, sobre a teorização dos danos, percebe-

se seu constante questionamento em torno da indagação: ―é inerente ao ser humano a 

capacidade de prejudicar o outro, o seu semelhante?‖. Tomando como referência tudo o que 

foi escrito até este presente ponto a respeito da trajetória haitiana, poderíamos responder ao 

questionamento de Linklater assinalando a resposta categórica: sim. Uma vez que ficou 

explícito que o legado haitiano foi marcado pela forte e recorrente presença de danos, sendo 

eles dos mais diversos, desde atos de violência, cobiça pelo poder, geradores de desordem 

política, isto porque todos os danos elencados por Linklater podem ser encontrados no Haiti.. 

Desta maneira, as 8 (oito) espécies de danos categorizadas por Linklater (2011) 

puderam, em algo do tempo, ser visualizadas incidindo no país. Destaca-se então que os danos 

intitulados por deliberado, intencional, por exploração, por omissão, público e estrutural são 

os mais comumente detectados. Onde eles foram promovidos tanto pelos Governos 

inconvenientemente instalados, quanto por alguns agentes externos que adentram ao país 

alegando a promoção de auxílio. Ressalta-se que a maior parte da ocorrência dos danos advém 

do dano estrutural, uma vez que o Estado haitiano e suas ramificações se apresentaram 

sumariamente deficitárias e corrompidas, bem como da inação daqueles responsáveis pela 

promoção do bem estar dos indivíduos, a exemplo do setor de segurança. 

Entretanto, retomando a reflexão acima referente à indagação de Linklater (2011), 

diferente da resposta dada acima, o referido autor ao longo de sua obra, e levando em 

consideração a crescente atuação dos Organismos Internacionais, assinala a resposta: não. No 

sentido em que os seres humanos não precisam adotar ações prejudiciais como instrumento de 

sobrevivência. Para ele, os humanos tem sim a capacidade de refrear os instintos danosos 

passando por um desenvolvimento no mínimo cultural que lhes permitam organizar sua 

interação com os impulsos agressivos e a capacidade de prejudicar. Contudo, esse não foi o 

caso particular do Haiti. 

Sendo assim, as convenções de danos se fazem importantes, não apenas voltadas 

para conter os danos de forma violenta, mas também os danos de forma não violenta, que vêm 

aumentando vertiginosamente nos últimos anos. Neste sentido Linklater (2011) nos assevera 

que o mundo moderno está testemunhando um processo global de civilização em torno da 

obtenção de certo grau de consenso sobre danos graves que devem ser eliminados das esferas 

de interação tanto nacionais quanto internacionais e transnacionais. 
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Neste quesito, Linklater (2011) nos incentiva a pensar que é perfeitamente 

legítimo comparar convenções de danos em sistemas internacionais sem adotar qualquer 

postura ética em relação a eles - isto é, sem assumir que determinado sistema é mais avançado 

que outro na tomada de medidas concretas para eliminar um sofrimento desnecessário. 

Nenhuma suposição é feita aqui de que os sistemas devam escolher entre os seus próprios 

valores e os dos outros (ocidentais versus orientais). Isto porque os valores têm de ser 

entendidos em conjunto com os problemas específicos enfrentados, ao invés de julgados por 

padrões pré-estabelecidos. No entanto uma coisa é certa, todos os sistemas e seus respectivos 

Estados devem caminhar buscando a melhoria das condições de vida dos seus nacionais. 

Objetivando a melhoria do bem estar dos haitianos, e diante da impossibilidade 

estrutural e de recursos em promover, por meios próprios o restabelecimento local, o Governo 

haitiano em distintos momentos requisitou a entrada da ONU no país por meio de suas 

operações de paz.  Apesar de alguns Estados apresentarem entraves à aceitação de uma 

intervenção humanitária, o Governo do Haiti diante de sua preocupante situação seguiu um 

ponto cosmopolita comum a outros Estados: assegurar a vida e as condições de existência de 

seus individuos
66

. Deste modo, a aceitação de uma missão de paz em campo, na época, 

mostrou–se necessária bem como a melhor decisão a ser tomada.   
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 As intervenções humanitárias apesar de serem delegadas a todos os lugares do mundo, não são aceitas por 

todos os países, a exemplo da Índia, da Rússia, dos Estados Unidos da América e da China (SEITENFUS, 1998).  
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CAPÍTULO 2 

SEGURANÇA INTERNACIONAL, SEGURANÇA HUMANA E OPERAÇÕES DE 

PAZ. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

A década de 60, mediante preocupações sociais, financeiras, econômicas e 

ambientais, que passaram a se fazer presente na agenda internacional de segurança, dava 

sinais de que o conceito de segurança sofria mudanças. Desde então, o tema de Segurança 

Internacional voltou a ter proeminência, não apenas no âmbito da mídia, mas igualmente nos 

trabalhos acadêmicos e mesas de debates. Neste sentido, o período vigente bem como o pós 

Guerra Fria fizeram com que esse tema se tornasse o alvo central de debate nas Relações 

Internacionais. Desta maneira, a segurança passou a não mais se vincular apenas a questões de 

cunho estratégico-militar, mas do mesmo modo, a outras questões de caráter humanitário, 

social e ambiental.  

Os Estudos de Segurança Internacional (ESI) surgiram de debates a respeito de 

como proteger o Estado contra ameaças internas e externas, sendo rapidamente absorvidos 

como subárea das Relações Internacionais. Os estudos ampliaram-se em direção a vários 

fluxos distintos, porém inter-relacionados
67

.  

Antecedendo o período da Segunda Guerra Mundial, os ESI detinham um caráter 

exclusivamente militar, com preocupações voltadas para a defesa, para os armamentos 

nucleares e para as ameaças vindas de questões militares e ideológicas. A partir dos anos de 

1945, uma literatura específica se desenvolveu, um novo conceito-chave tomou primazia, o de 

segurança, superando o de defesa e/ou guerra. (BUZAN E HANZEN, 2012. p. 24-25). 

Nesse sentido, e chegado os anos 1970, com uma maior maturação, o termo 

segurança deu uma guinada, passando a abranger em sua agenda, novas vertentes, a saber, a 

societal, a alimentar, a política, de saúde, entre outras. Daí, os componentes cruciais do 

entendimento de segurança, seja o seu objeto de segurança até os instrumentos que se deve 

fazer uso para promovê-la, passaram a ser reconceitualizados.   

Sendo assim, o conceito de segurança em sua roupagem tradicional, centrada 

exclusivamente na segurança do Estado, passou a ser severamente contestado. Ocorreu então 

                                                             
67 Como bem destaca Buzan e Hanzen (2012) não existe uma definição amplamente aceita sobre o que constitui os ESI, 

admitindo-se que não haja um único fator ou evento, seja político ou material, que justifique a evolução dos Estudos de 

Segurança Internacional como uma área acadêmica. Com isso, o ESI por meio do seu desenvolvimento histórico é desenhado 
para estudar e explanar o processo de mudança e evolução da segurança. 
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a associação da segurança a outras questões, não mais apenas militares, até se chegar, à década 

de 90, na proposta que seria conhecida como Segurança Humana (SH). A SH contém em seu 

cerne a preocupação voltada para a relação entre ameaças e vulnerabilidades tanto militares 

quanto não militares, e para a segurança e bem-estar não apenas do Estado, mas igualmente e 

principalmente das pessoas. 

Portanto, este capítulo tem a finalidade primordial de explanar, mesmo que 

brevemente, as mudanças sofridas pelo entendimento tradicional da Segurança Internacional
68

 

por meio dos Estudos de Segurança Internacional; a consequente emergência do conceito de 

Segurança Humana e sua influência sobre a formulação e condução das operações de paz 

agenciadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

2.2 ESTUDOS DE SEGURANÇA INTERNACIONAL AOS MOLDES 

TRADICIONAIS: A CENTRALIDADE NO ESTADO 

 

De modo objetivo, pode-se afirmar que o debate teórico presente nas Relações 

Internacionais (RI) em torno do tema da Segurança, é pautado principalmente com base em 

duas abordagens teóricas
69

: a tradicional Escola Realista, e a Escola da Interdependência
70

.  

A Escola Realista
71

, que teve como grande expoente Hans Morgenthau
72

, sempre 

foi considerada como aquela que mais influenciou os pensadores políticos, analistas e 

tomadores de decisões, até a década de 70, ficando avaliada tradicionalmente como o carro-

chefe das Teorias das RI‘s (NOGUEIRA e MESSARI, 2005). 

Na visão realista, o estadocentrismo prevalece, o principal ator do SI seria 

exclusivamente o Estado, onde o relacionamento que mais demanda atenção é a tênue relação 

estadocentrica, cabendo às outras entidades, civis ou organizacionais, uma atuação a serviço 

do Estado. Ao Estado são atribuídas funções específicas: no âmbito interno, manter a paz 

dentro de suas fronteiras e garantir a segurança de seus cidadãos frente a agressões externas; e 

no domínio internacional, lhe cabe essencialmente defender o interesse nacional, entendido 

como a sua sobrevivência e permanência como ator no SI (OLIVEIRA, 2008; NOGUEIRA e 

MESSARI, 2005).  

                                                             
68 Não se tem aqui, nem espaço, nem é a nossa finalidade de abordar a fundo o processo de transformação e mudança sofrida 

pelos Estudos de Segurança Internacional em suas variadas Escolas. Sabendo que este se deriva como um, entre os vários 
existentes ramos dos Estudos de Segurança, o que necessitaria de uma ampla discussão.   
69 Não se pretende aqui afiliar-se a qualquer que seja a escola teórica. As mesmas serão apresentadas neste capítulo com a 

intenção maior de contextualizar os temas e as abordagens. Com isso, almeja-se facilitar a leitura e assim auxiliar o 
entendimento do cenário presente nos tempos em que os Estudos de Segurança foram e estão se desenvolvendo.  
70 Oportunamente, no próximo ponto, a fim de uma contextualização mais clara, será tratada a Escola da Interdependência no 

que diz respeito à segurança, especialmente a Segurança Humana.  
71 Para um maior aprofundamento na Teoria Realista consulta as obras de Carr, Niebuhr e Morgenthau.  
72 Com a publicação do livro Política Entre as Nações. 
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 Os Estados se caracterizam como atores racionais, na medida em que defendem o 

interesse nacional no plano internacional, procurando simultaneamente, o menor custo e o 

maior beneficio; unitário, ao passo que são vistos como iguais ou parecidos no ponto de vista 

das funções que desenvolvem; detentores do monopólio do uso legítimo da força, apenas no 

plano interno; e autointeressados. Destaca-se que a deliberação do Estado como ator central 

das relações internacionais é crucial para determinar os demais aspectos da Teoria Realista
73

 e 

consequentemente, para o entendimento, por um longo período, da segurança internacional 

(NOGUEIRA e MESSARI, 2005). 

O cerne do pensamento realista esta assentado na ideia de que o Sistema 

Internacional (SI) é anárquico - devido à ausência de um Leviatã, de uma autoridade legítima 

superior, que garantisse uma determinada ordem ao sistema internacional e o direito à 

sobrevivência de todos os atores. Desta maneira, o que existiria no SI seria a coexistência 

entre diversos soberanos, que por serem vistos como tal, não abdicariam do uso legítimo da 

força em favor de um terceiro elemento (NOGUEIRA e MESSARI, 2005, p.26). 

Assim, sem uma hierarquia aceita e estabelecida, caberia a cada participante do SI 

assegurar a sua própria sobrevivência no plano externo. Diante de tamanha incerteza, o 

Sistema Internacional seria considerado então como permanentemente conflituoso e 

competitivo, onde a cooperação não seria possível no ambiente internacional e o papel das 

instituições supranacionais totalmente irrelevante (CRAVINHO, 2002; MORGENTHAU 

2003; OLIVEIRA, 2008). 

De acordo com a análise realista, pelo fato de admitirmos a condição do Sistema 

Internacional como anárquico e competitivo, o poder tornar-se-ia simultaneamente o objetivo 

e o instrumento de participação dos Estados no SI.  Isto porque, toda política praticada pelos 

atores seria considerada como um jogo, que consistiria no uso de poder e na procura de poder 

pelos Estados. Existem inúmeros conceitos para o termo poder, 

 
 (...) alguns autores definem o poder como a soma das capacidades do Estado em 

termos políticos, militares, econômicos e tecnológicos, outros estabelecem uma 

definição de poder em termos relativos, ao definirem o poder de um Estado não em 

relação a suas capacidades intrínsecas, mas sim em comparação com os demais 

Estados com os quais compete (NOGUEIRA e MESSARI, 2005, p.28-29). 

 

Em síntese, pode-se entender por poder, a capacidade de um determinado Estado 

de influenciar o Sistema Internacional de acordo com seus interesses, muito mais do que ele 

                                                             
73 O realismo não é um só. Para evitar uma discussão muito alongada, serão expostas aqui as premissas comuns ao 

pensamento realistas que se associa diretamente aos estudos de segurança internacional tradicionais. Facilitando a 
compreensão do leitor. 
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seria influenciado por ele e pelos anseios dos outros (Estados). Com isso, é justamente o 

poder que determina o nível de ganhos e perdas de um Estado no Sistema Internacional, e 

principalmente, é ele que permite a sobrevivência de um Estado, mediante a manutenção de 

seu status quo (coeficiente de ganhos e perdas). Com este cenário, seria esta infindável 

corrida pelo poder que proporcionaria uma insegurança e se apresentaria como uma ameaça 

ao SI bem como a sobrevivência dos Estados. Podendo-se afirmar de antemão que é nesta 

instabilidade que os Estudos de Segurança mais tarde desenvolveriam suas pesquisas teóricas. 

Assim, nesta busca incessante pelo poder e por sua acumulação, encontramos o 

conceito realista de balança ou equilíbrio de poder. Diante da anarquia do SI e da busca do 

equilíbrio internacional, este conceito se torna primoroso, visto que os Estados tinham 

interesses irreconciliáveis e cada um procurava promover os seus anseios da maneira mais 

proveitosa para si. Nestas circunstâncias, Edward Carr (2001) apud Cravinho (2002) afirmava 

que a velha teoria do equilíbrio de poder oferecia mais garantias para a manutenção da paz, ou 

melhor, a sobrevivência e das conquistas dos Estados no SI. 

Balança de poder diz respeito, segundo Morgenthau (2003), ao fruto de uma 

política, escolhida por estadistas no plano externo para defender seus interesses nacionais. 

Logo, visando assegurar suas pretensões no plano internacional, os Estados teriam duas 

alternativas: ou determinados Estados se juntariam ao Estado visto como potência, ou eles se 

juntariam a outros Estados menos poderosos, mas sendo Estados relevantes, que competissem 

com a potência, para tentar equilibrar o poder da grande potência no cenário internacional. 

Neste sentido, a balança se apresentaria como mecanismo garantidor da estabilidade do SI.  

De acordo com Nogueira e Messari (2005), só com o equilíbrio de poder os 

Estados estariam seguros. A segurança, segundo os realistas, é compreendida como ―a 

maneira pela qual os Estados se utilizam da força para fazer frente às ameaças dos outros 

Estados, que possam interferir no seu território, na sua autonomia ou em sua soberania 

estatal‖ (OLIVEIRA, 2008). Sabendo que a desconfiança é permanente entre todos, a 

segurança seria vista como um bem de soma zero, ou seja, a segurança de um Estado só pode 

ser conquistada em detrimento da insegurança do outro, e vice-versa. 

Conforme assevera Tomé (2010) ―a segurança do Estado pelo Estado‖ era a ideia 

motora do realismo. Isso porque, a preocupação com relação à segurança era voltada 

sumariamente para a condição segura apresentada pelo Estado, sobretudo ao que diz respeito 

as suas fronteiras, nem que para estarem seguros empregassem todo e qualquer instrumento, 

até mesmo a guerra. Para os realistas, as intimidações que afetariam os Estados vinham, 
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sobretudo, de ameaças externas, oriundas além das suas fronteiras, exibidas como ameaças ao 

seu território, a sua soberania e aos seus cidadãos. 

Fica claro, mediante a adoção realista, o quanto o Estado detém o papel central 

nas Relações Internacionais bem como no cenário Internacional, ao passo que o referido ator 

seja visto como o grande provedor de segurança e insegurança ao sistema, e o motor para a 

dinâmica do sistema internacional. Neste sentido, todos os acontecimentos ocorreriam à 

revelia e a condição do Estado. Por primarem pela figura do Estado, os pesquisadores e 

formuladores políticos também contribuíram para o desenvolvimento e estabelecimento da 

Teoria Realista ao longo dos anos. 

Entretanto, a visão realista ao final da década de 70 conheceu uma de suas crises 

mais exasperadas mediante sua insuficiência de antever e explicar as mudanças, visto que o 

realismo defendia a ideia de que não existiriam mudanças essenciais ao longo dos tempos, 

prezando pelo juízo da existência das verdades eternas, tornando extremamente difícil 

explicar as mudanças no SI
74

.  

Na prática, o realismo mostrou sua inabilidade em lidar tanto com o mundo Pós 

Guerra Fria quanto com a emergência das preocupações econômicas. Apesar disto, é notável 

sua influência sobre o desenvolvimento de outras Teorias, mesmo aquelas que se dedicavam a 

ofertar críticas à Teoria Realista. Sendo assim, muitas das premissas do realismo continuaram 

a ter credibilidade, como o estadocentrismo nas Relações Internacionais e a importância do 

poder como instrumento de política (OLIVEIRA, 2008).  

Notadamente, a Teoria Realista das RI continuamente influenciou as questões que 

envolviam o entendimento de conflito, armamentos, guerra, paz, segurança e insegurança, 

mesmo nos períodos em que foi fortemente criticada e parcialmente reformulada.  Podendo-se 

afirmar que a referida teoria abriu precedentes para o desenvolvimento de outras, e para o 

entendimento do cenário e da segurança internacional como um todo. 

 Entusiasmado de alguma maneira pelo pensamento realista, os Estudos de 

Segurança Internacional foram se desenvolvendo ao longo dos anos, a fim de responder às 

demandas e indagações emergentes no âmbito internacional.   

                                                             
74 Uma das teorias que mais fez frente e críticas ao realismo, desenvolvendo-se a partir dele, foi o neorrealismo. O 
neorrealismo teve como grande expoente Kenneth Waltz, cuja ideia principal era a de estabelecer o realismo em bases mais 

sólidas e científicas. Neste sentido, o neorrealismo parte das mesmas premissas que o realismo, porém com uma sutil 

diferença: os neorrealistas defendem que não é a natureza humana que move as ações dos Estados e a sua incessante e 
desenfreada busca pelo poder e pela satisfação dos seus interesses, eles partem do pressuposto da existência de certas 

estruturas que serviriam para frear as vontades e ações dos Estados criando uma regularidade para o SI. Logo, para os 

neorrealistas, as ações dos Estados podem ser explicadas mediante as pressões que são exercidas sobre eles, por meio das 

estruturas, onde suas escolhas são limitadas e constrangidas frente à competição internacional e não de acordo com a vontade 
(ARIANA, 2009). 
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O início do desenvolvimento dos Estudos de Segurança Internacional (ESI) é 

datado de meados da década de 1930, pouco depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial 

(SGM), ouriçado pelos constantes debates acerca de como proteger o Estado das ameaças 

externas. Entretanto, o foco dos seus estudos está voltado para o período posterior a SGM, 

temporada auge das preocupações e debates acerca da segurança do Estado. Quase que 

simultaneamente, os ESI dedicaram-se as pesquisas referentes às possíveis transformações das 

concepções de segurança provocadas pelo longo conflito trajado pela Guerra Fria
75

. 

O conceito dominante nos ESI é aquele de segurança ―nacional‖ / ―internacional‖, 

dos Estudos Estratégicos Realistas. Segundo Stephen Walt (1991) apud Buzan e Hansen 

(2012), a segurança é indissociável da guerra e pode ser definida como o estudo da ameaça, 

do uso e do controle da força militar, ameaçando a sobrevivência e limitando-se aos 

problemas políticos centrais que pudessem ser controlados pelas elites políticas
76

. Logo, a 

segurança é entendida como o modo pelo qual os Estados se utilizam da força para fazer 

frente às ameaças dos outros Estados, que possam intervir no seu território ou na sua 

soberania (OLIVEIRA, 2008). 

A luz de Saint-Pierre (2003), o termo ameaça é entendido como uma 

―representação, um sinal, uma certa disposição, gesto ou manifestação percebida como o 

anúncio de uma situação não desejada ou de risco para a existência de quem a percebe‖, 

perpetrado pelo ameaçador/ Estado (p. 26). O ameaçado, ou referente de segurança, é aquele 

que, ante a possibilidade de ter sua tranquilidade alterada, de perder seu estado de segurança, 

ou sua existência eliminada, se sente ameaçado, teme (p. 30). Assim, o inimigo, visto como o 

promotor da ameaça é a unidade onde se concentra a vontade e a intenção consciente e 

deliberada de prejudicar ou aniquilar (p. 31-32). 

Partindo destes conceitos e em consonância com os estudos de Buzan e Hansen 

(2012) podemos identificar questões que estruturam o debate securitário e caracterizam os 

ESI. Ressalta-se desde já que os Estudos de Segurança Internacional possuem uma variedade 

de ramos, que vão desde a Segurança Humana, a Escola de Copenhague de Estudos de 

Segurança, os Estudos Construtivistas de Segurança, entre outros. Por isso, já é esperado que 

cada um deles tivesse visões particulares e diferentes, bem como respostas às demandas e 

                                                             
75 Alguns autores estimam que o desenvolvimento maior dos Estudos de Segurança se deu em maior volume e expressão no 

período pós Segunda Guerra Mundial talvez porque não houvesse um único ponto dominante na área de segurança, onde se 
passou a levar em consideração uma diversidade de temas, especialmente os não militares e aqueles centrados não apenas nos 

Estados.  
76 Apesar da defesa deste conceito pelos tradicionais pesquisadores dos ESI, deve-se ressaltar a inexistência de um conceito 

de segurança universal e globalmente aceito, visto que segurança é um conceito relativo, que dependerá sempre do contexto 
em que se insere e das necessidades e entendimentos partilhados em uma determinada sociedade. 
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questões vindas das contendas de segurança
77

. Neste sentido, é válido observar que a 

tendência dentro dos ESI é sempre a de realizar escolhas em termos dicotômicos, onde as 

abordagens de segurança tendem sempre a voltar-se para uma única vertente (BUZAN e 

HANZEN, 2012). 

Contudo, apesar destas particulares diferenças, o debate no âmbito da segurança 

como um todo é realizado principalmente em torno das mesmas questões, cruciais aos ESI, 

notadamente ligadas a uma visão realista da segurança, a política internacional e ao Estado. 

Assim, as quatro questões estruturantes do debate dos Estudos de Segurança Internacional são 

essencialmente as que seguem abaixo: 

(...) a segurança de quem deveria ser protegida e estudada? Será que as forças 

armadas deveriam ser consideradas o setor primário da segurança? Será que a 

segurança deveria se preocupar exclusivamente com as ameaças externas ou também 

com as internas? Além disso, será que a única forma de política de segurança está 

relacionada a ameaças, perigos e emergência? (BUZAN e HANZEN, 2012, p.51). 

 

Sendo assim, os estudos de segurança seriam guiados pelas seguintes indagações: 

segurança de quem? Segurança por quais instrumentos? Segurança em face de quem ou a 

quê? Segurança por quem? Para responder a estas perguntas tem-se que levar em 

consideração o fato de que os ESI costumeiramente são e foram movidos por eventos-chave, 

especialmente, a ocorrência de guerras, sobretudo a Guerra Fria (GF).  

A GF surgiu em meados para o fim dos anos 1940 como um desdobramento, 

estrutural de poder, da Segunda Guerra Mundial envolvendo os grandes vencedores do 

conflito de 1939-1945 e promotores de ideologias reciprocamente excludentes, os Estados 

Unidos da América (EUA) e a União Soviética (US) 
78

. As duas grandes características deste 

conflito, a saber, a bipolaridade e as armas nucleares, interagiram entre si e consequentemente 

influíram nos estudos de segurança, delineando o principal quadro para a evolução dos ESI.  

Neste sentido, à medida que a GF progredia, os estudos de segurança 

atravessavam a sua chamada ―era dourada‖, incidida entre os anos de 1955 e 1965 (BUZAN e 

HANZEN, 2012, p. 116-141). Esta ―era dourada‖ definiu a maneira pela qual os seguintes 

estudos, sobre a matéria de segurança, deveriam prosseguir. Conforme nos mostra Betts 

(1997) apud BUZAN e HANZEN (2012, p. 116) ―a guerra nuclear estimulou a teorização 

porque era inerentemente mais teórica que empírica: nunca havia ocorrido nenhuma‖.   

Ao passo que a Guerra Fria ia apresentando indícios de que poderia se concretizar 

com um contorno abrangente e catastrófico, firmou-se a ideia de que era preciso um modo de 

                                                             
77 Para conhecer detalhadamente cada uma destas correntes, consultar as obras de Buzan, especialmente ―A Evolução dos 

Estudos de Segurança Internacional‖ (2012). Produção em conjunto com Lene Hansen.  
78 OS Estados Unidos com o seu capitalismo democrático e a União Soviética com o seu comunismo totalitário. 
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entendimento integrado, no qual poderiam ser combinadas diferentes formas de 

conhecimento, desde sua roupagem científica, técnica e tecnológica. Assim, mais do que 

nunca, os ESI iam adotando para si uma abordagem de segurança hiper-centrada no Estado. 

De fato, a bipolaridade, resultante da disputa entre as superpotências da época, os 

EUA e a US, e a possível existência de armamentos nucleares, agitaram o cenário 

internacional. O quadro bipolar, como bem destacam Buzan e Hanzen (2012), característico 

da GF, manifestou-se como uma política de contenção
79

, desenvolvida a partir das linhas de 

cessar-fogo, presente na Segunda Guerra Mundial pelos EUA, a fim de cercar os soviéticos 

para que os mesmos não se expandissem. Este cenário permitia que os soviéticos fossem 

vistos de maneira hostil, como ―o outro‖, o inimigo, um oponente que deveria ser contido, 

juntamente com a sua ideologia comunista.  

A tecnologia de armamentos nucleares desenvolvida muito rapidamente durante a 

GF
80

 fez com que a evolução tecnológica militar se tornasse a principal preocupação da 

literatura. Isto porque os mísseis tornaram-se mais precisos e confiáveis com um maior poder 

de destruição, até mesmo a longa distância. 

 Neste sentido, a corrida armamentista da GF ia se consolidando, cada uma das 

potências buscava armar-se com o intuito de proteger-se do outro, e coibir qualquer investida 

de ataque. Sendo assim, ao passo que um país se sentia ameaçado militarmente por outro, 

investia em seu aparato de defesa, ao final, ambos se armavam, criando um circulo vicioso. 

Assim, conforme percebido na GF, quase simultaneamente, ao passo que um dos dois países 

introduzia um novo armamento, seu adversário logo replicava à altura. 

Essa dual característica da Guerra Fria somada a outros eventos que merecem ser 

citados, foram dando o tom e ampliando o escopo dos Estudos de Segurança Internacional, 

principalmente no que diz respeito aos seus temas de abordagem e caracterização. Casos 

como o bloqueio soviético de Berlim Ocidental em 1948-1949, a construção do Muro de 

Berlim em 1961, a Guerra da Coréia 1950-1953 e a Crise dos Mísseis em Cuba em 1962
81

 

tiveram significativo impacto na evolução dos estudos de segurança, confirmando e 

reforçando as diretrizes escolhidas como a bandeira dos ESI (BUZAN e HANZEN, 2012). 

                                                             
79 Para tanto, os EUA aliaram-se a países como Japão, Irã e Coréia do Sul. 
80 Apesar de a Guerra Fria ser posta como o período em que, de maneira vertiginosa, os armamentos nucleares foram 
desenvolvidos, o confronto bélico direto entre as duas potencias chegou a ocorrer. É por isto também que este período 

tornou-se conhecido como guerra ―fria‖, onde a batalha nuclear com um ―vitorioso‖ ao final, tornou-se inviável.  
81 A maioria destes conflitos traz como plano principal a preocupação frente a possível expansão da União Soviética, a 

necessidade de contenção tanto convencional quanto nuclear, a corrida armamentista, e a preocupação gente a condição 
segura ou não dos Estados, e a relação delicada entre estes atores. 
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Influenciado pelo cenário presente à época da evolução dos seus estudos, os ESI 

adotaram e promulgaram como respostas as suas iniciais perguntas motrizes, citadas ao início 

deste bloco de estudo, as replicas que seguem: os Estados são tidos como os principais atores 

do cenário internacional e consequentemente, o referente de segurança, uma vez que a tênue 

relação estadocentrica torna-se a principal preocupação do cenário internacional. Nos casos 

citados esta tradição se confirma, a condição e a atuação do Estado tomam a primazia no 

cenário conflituoso, onde assegurar a sua sobrevivência é o objetivo central. Para os 

pesquisadores dos ESI, assegurar o Estado era instrumentalmente como a melhor maneira de 

proteger os outros objetos de referência (indivíduos, meio ambiente e o planeta em si).  

Com isso, e confirmado com os eventos citados, como a segurança está atrelada a 

segurança estatal, a interpretação das ameaças deve ser coerente a este pensamento, sendo 

assim, o posicionamento das ameaças é sempre em relação aos limites territoriais. Ou seja, 

ameaça, é tudo aquilo que intimida a segurança territorial do Estado e as suas fronteiras, vindo 

sempre do externo para o âmbito interno dos Estados, segundo os ESI (DONADIO, 2000). 

Presume-se que as ameaças à segurança de um Estado e de seus cidadãos decorrem de outros 

Estados – ―caráter estatocêntrico da ameaça‖ -, o que solicita uma prontidão, em particular, 

para o risco da agressão armada (NASSER, 2009, p.68). 

Desta maneira, para garantir a segurança dos Estados os mesmos deveriam agir 

por si próprios. Sendo assim, o uso da força e o setor militar seriam sempre os quesitos mais 

importantes de um Estado. Na visão tradicionalista dos ESI a ―utilização da força‖ era, e ainda 

é basicamente, definida como ―a utilização estatal da força militar‖, onde as ameaças que os 

Estados teriam de enfrentar seriam predominantemente do tipo militar, que exigiam respostas 

com a mesma característica Com isso, a segurança para os tradicionalistas acabou de se tornar 

sinônimo de segurança militar, os Estados deveriam dispor de capacidade militar para garantir 

a sua segurança (BUZAN e HANZEN, 2012, p.44). 

Perante este panorama, para os pesquisadores tradicionais de segurança, a mesma 

é percebida inerentemente ligada à dinâmica de ameaças, perigos e urgências. Os Estados 

sentem-se ameaçados uns pelos outros, colocando em xeque sua segurança e soberania, 

podendo levá-lo a aniquilação, exigindo então o aumento de capacidades militares estatais, 

imergindo os Estado em um circulo vicioso de segurança e acumulação de poder (HERZ, 

1950 apud BUZAN e HANZEN, 2012).   

Desta maneira, os estudos de segurança internacional estavam preocupados 

estritamente com o que se conhece como ―high politics‖, ou seja, com as questões de guerra e 
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paz, armamentos, alianças militares, defesa de interesse nacional e com a integridade estatal. 

E não com as dimensões de low politics, que por sua vez dizem respeito ao meio ambiente, 

aos assuntos de subdesenvolvimento, saúde e bem estar dos indivíduos (TOMÉ, 2010). 

Em suma, os Estudos de Segurança Internacional foram formulados e 

consolidados por meio da ocorrência de eventos que confirmavam suas premissas, os Estados 

como atores centrais do cenário internacional, as agressões aos Estados vindas, sobretudo de 

ameaças externas, ao seu território, pondo o uso supremo do setor militar como instrumento 

para evidenciar e assegurar a segurança estatal.   

É válido ressaltar ser de conhecimento amplo que os ESI foram costumeiramente 

movidos, sobretudo pela ocorrência de eventos-chave. Logo, a falta de um acontecimento, de 

um conflito em magnitude, ao longo dos anos 90, que corroborasse para a continuidade da 

supremacia do pensamento tradicional de segurança, impactou negativamente na continuidade 

da supremacia dos ESI tradicionais. Somado a isso, os desdobramentos percebidos com o fim 

da Guerra Fria fizeram com que muitas posturas defendidas e consolidadas pelos ESI 

sofressem consideráveis questionamentos, a ser tratado no ponto que segue.  

 

2.3 REAVALIAÇÃO DA SEGURANÇA INTERNACIONAL E DE SEUS ESTUDOS: A 

EMERGÊNCIA DA SEGURANÇA HUMANA E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

Nos últimos anos assistimos a uma reavaliação acerca dos estudos e da natureza 

da segurança, seja ela internacional ou local, desencadeada por importantes acontecimentos, 

como o fim da Guerra Fria, o 11 de setembro de 2001, o crescimento dos conflitos 

intraestatais, os civis como os principais alvos de conflitos, o meio ambiente decadente e as 

epidemias em grandes escalas. Estes eventos demonstraram que o tradicionalismo não era 

mais capaz de enfrentar os desafios deparados no pós Guerra Fria (CAVALCANTI e 

FREITAS, 2012). 

As transformações e incertezas resultantes destes acontecimentos fizeram com que 

uma onda de questionamentos viesse à tona. Para muitos autores, o fim da Guerra Fria não 

representou um momento de crise, mas uma oportunidade para novos pensamentos, não mais 

limitados a questões militares e a bipolaridade (NASSER, 2009). 

 

2.3.1 MUDANÇAS NO PÓS-GUERRA FRIA: LEVANTE DE QUESTIONAMENTOS  

O período da Guerra Fria é interessante não apenas como história. Ele estabeleceu 

junto aos tradicionais Estudos de Segurança Internacional, o significado de ―segurança 

internacional‖, e o fizeram com profundidade suficiente para que ainda servisse como o 



80 
 

centro de gravidade ao redor do qual girariam muitos dos debates subsequentes em ESI, mais 

amplos e aprofundados (BUZAN e HANZEN, 2012).  

Com o fim da Guerra Fria, os Estudos de Segurança Internacional enfrentaram 

uma crise exacerbada brotada do próprio sucesso que lhes foi oferecido pela sua união com a 

bipolaridade e a disputa nuclear das superpotências
82

. Isto porque a centralidade suprema dos 

Estados e a utilização indiscriminada dos instrumentos militares para manutenção da 

segurança passaram a ser contestadas, e a partir daí, todas as premissas centrais dos ESI 

também. Agora, não mais apenas a segurança do Estado deveria estar no centro das 

preocupações, mas igualmente a condição e o bem estar das pessoas, e para tanto, não apenas 

os meios militares deveriam ser utilizados. 

Um fato central resultante do fim da Guerra Fria é a visão disseminada sob a nova 

condição do Estado. Nela, alguns Estados passaram a se mostrar demasiado fracos ou 

desinteressados, não mais capazes de fornecer aos seus indivíduos a segurança devida, como 

se percebe nos casos da Somália, Afeganistão, Haiti e na República Democrática do Congo. 

Sem esquecer que, em alguns destes casos, os próprios Estados foram os promotores da 

violência, seja por meio da adoção de medidas arbitrárias ou por ações danosas como 

perseguição e assassinatos, como ocorreu em Mianmar e no Zimbábue (BUZAN e HANZEN, 

2012, p.56).     

Outra mudança significativa tendo como marco o fim da GF foi a nova 

caracterização dos conflitos. Neste sentido, os conflitos passaram em sua grande maioria de 

interestatais, entre Estados, para intraestatais, ocorrendo dentro do território do próprio Estado 

com implicações regionais na maioria dos casos. Conforme destaca Rudzit (2005) enquanto 

inúmeros conflitos de caráter intraestatal ocorriam em países como Costa do Marfim, Rússia, 

Somália, Filipinas, Siri Lanka, Argélia, entre outros, apenas quatro intitulados de interestatais 

convencionais ocorriam, a saber, a Guerra do Golfo (1991), a guerra fronteiriça entre Eritreia 

e Etiópia (1998), o conflito entre Paquistão e Índia e a Guerra do Iraque. Portanto, a 

preponderância de conflitos intraestatais tornou-se expressivo (ERIKSSON, SOLLENBERG 

e WALESTEEN, 2002 apud RUDZIT, 2005). 

  Consequentemente, a natureza das ameaças também foi alterada, não como um 

evento novo, uma vez que já existiam, apenas estavam obscurecidas com a ocorrência do 

conflito Leste-Oeste. Como exemplo, temos os conflitos civis violentos, os indivíduos 

                                                             
82 Como bem destacam Buzan e Hanzen (2012), a era Pós Guerra Fria é bem definia pelo fato de que a bipolaridade em seu 

sentido tanto ideológico quanto material (corrida armamentista) foi paulatinamente desaparecendo. Isto foi possível mediante 

a mudança de identidade da União Soviética para uma figura ideológica menos agressiva e ameaçadora ao Ocidente, 
deslegitimando a principal razão pela qual a competição militar desenfreada se pautava. 
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tornando-se os principais alvos de conflitos, violações maciças de direitos humanos, questões 

de meio ambiente decadente como ameaça à estabilidade do cenário internacional. Mas 

também epidemias em grandes escalas, migração em massa e o vertiginoso o crescimento dos 

conflitos intraestatais, estimando-se que após 1945 das 164 guerras que ocorreram 18% (30) 

foram interestatais e 77 % (126) intraestatais (HOLSTI, 1996 apud RUDZIT, 2005). Deste 

modo, grande parte da população mundial passou a estar em um estado de insegurança 

permanente. 

Sendo assim, não eram mais apenas as questões militares que tomavam espaço 

nas agendas de segurança, uma vez que tanto as questões militares quanto não militares 

mereciam atenção. Deste modo, o agudo declínio nas preocupações de segurança militar foi 

um dos motivos que abriu caminho para a expansão da agenda de segurança ainda mais ampla 

do que já era visível durante os anos 1980. Assim, as questões de low politics necessitavam da 

devida atenção, e assim, abandonou-se de vez a dicotomia high politics e low politics. Com 

isso, fazer uso apenas de meios militares não iria surtir efeito frente à solução de todo e 

qualquer litígio, os meios diplomáticos e de cooperação deveriam passar a ser utilizados. 

Para os ESI, a partir dos anos 1980, a primazia ligada à agenda politico-militar de 

segurança durante a Guerra Fria sobre como lidar com o confronto entre as superpotências, 

principalmente nas frentes nucleares, havia desabado. Todas estas mudanças demonstravam 

que o tradicionalismo não era mais capaz de enfrentar os desafios deparados no pós GF, pois 

como nos destaca Nasser (2005), 

(...) o novo cenário vem, de fato, demonstrar muito claramente que a segurança não 

pode continuar a ser equivalente ao mero ―cálculo de riscos militares‖ e que os 

estudos nesse campo têm de ser alargados e enriquecidos por potenciais fontes de 

insegurança anteriormente negligenciadas (WINDOR, 1993 et all apud NASSER, 

2005). 

 

Com isso, o que se viu foi a emergência da discussão acerca do desenvolvimento 

humano no discurso evolutivo da segurança, onde a atenção central com relação à segurança 

do Estado cedeu espaço para a segurança dos indivíduos. Foi assim, por exemplo, que 

tivemos a forte emergência do tema da segurança humana, que se apresentou como uma 

tentativa de ampliar e ofertar outra visão a noção de segurança, além de se arriscar a suprir as 

brechas encontradas no juízo vigente no período da Guerra Fria, o da estatalidade. 
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2.4 O DESABROCHAR DA SEGURANÇA HUMANA: DEBATE E NOÇÕES 

GERAIS  
―The state remains the fundamental purveyor of security. Yet 

it often fails to fulfil its security obligations.... That is why 

attentions must now shift from the security of the state to the 
security of the people - to human security.‖ --- Commission on 

Human Security, 2003 apud MacFarlane e Khong, 200683. 

 

Em meados de 1993 há uma rebipolarização do cenário internacional devido à 

reintensificação do conflito Leste-Oeste. Ronald Reagan, o então Presidente dos Estados 

Unidos, abandonou a política de apaziguamento acordada com a União Soviética, retomando 

pesados investimentos no setor militar norte-americano, desenvolvendo o afrontoso projeto 

―Iniciativa de Defesa Estratégica‖ que seria conhecido como Guerra nas Estrelas
84

.   

Essa nova postura norte-americana, conforme destaca Ariana (2011, p.51), fez 

com que a Europa desconfiasse que os EUA pudessem não estar tão comprometidos com a 

segurança daquele continente. Desencadeando nos países europeus, o desenvolvimento de um 

movimento em busca de uma política de segurança genuinamente européia. 

Nesse contexto, e influenciado pelo cenário da década de 80, os acadêmicos 

passaram a redirecionar suas pesquisas, criando novas perspectivas teóricas na área da 

segurança, a exemplo da Escola de Copenhague (Copenhaguen Peace Research Institute. Esta 

escola objetivava subsidiar e influenciar os formuladores de políticas para a construção de 

uma política de segurança autônoma, livre da influência das potências beligerantes.  

A Escola de Copenhague tem como grande expoente Barry Buzan. Para ele, e 

influenciado com as resultantes da Guerra Fria, os estudos de segurança deveriam incorporar 

tanto as ameaças militares, quanto as não militares. Desta maneira, Owen (2004) e Linklater 

(2011) salientam que, assim como os políticos, os acadêmicos devem se recalibrar, a fim de 

tratarem da ampla gama de danos que agora caem sob a rubrica da segurança. 

Assim, em consequência desse novo cenário, dentro da Teoria das Relações 

Internacionais surge a Teoria da Interdependência (TI)
85

, de Robert O. Keohane e Joseph S. 

Nye, apresentando-se como uma resposta as brechas deixadas pelos abalados pressupostos 

realistas.  

De acordo com TI, desde meados da decada de 70, temos a emergência de novos 

atores na arena internacional, como as Organizações Internacionais multilaterais, as 

                                                             
83 Tradução livre: "O Estado continua a ser o fornecedor principal de segurança ainda que muitas vezes ele falhe nesta 

obrigação de segurança. É por isso que as atenções devem agora mudar de segurança do Estado para a segurança das pessoas 
- para a segurança humana "--- Comissão de Segurança Humana, 2003 apud MacFarlane e Khong, 2006. 
84 Este projeto norte-americano consistia basicamente no estabelecimento de uma base secreta de alta tecnologia, nas ilhas 

Marshall, voltada para o desenvolvimento de sistemas antibalísticos e de rastreamento e abatimento no espaço.  
85 Ressalta-se que o objetivo aqui não é fazer uma exposição detalhada de cada teoria, mas sim, apresentar como elas 
apresentam seu entendimento de segurança, e variavelmente contribuíram na construção do conceito de segurança humana. 



83 
 

Organizações não Governamentais, Empresas Transacionais. Com isso, os Estados não são os 

únicos e exclusivos atores das RI. Os adeptos desta teoria afirmam ainda que a força não é o 

instrumento político de maior importância; questões como desenvolvimento, bem-estar são 

tão respeitáveis quanto à segurança militar; e por fim, defendem não existe uma hierarquia 

entre as temáticas (ARIANA, 2009). 

Diferente do realismo que primava pelos assuntos militares, a TI afirma que com 

o fim da Guerra Fria, e com as ameaças internacionais em mudança, as questões sociais e 

econômicas tornam-se importantes para a segurança, subvertendo a apartada relação de low e 

high politics estabelecida pelos realistas (DI SENA, 2003 apud OLIVEIRA, 2008; ARIANA, 

2009). Isto porque, embora o Estado fosse supostamente o garantidor da segurança dos 

cidadãos, na vida real isso nem sempre poderia ser o caso (BUZAN e HANZEN, 2012). 

Essa ambiguidade fez da ―Segurança Comum‖, o mais bem sucedido conceito 

expansivo no ano de 1982, partindo do pressuposto de que, 

(...) as principais ameaças à segurança internacional não vinham de Estados 

individuais, mas de problemas globais compartilhados por toda a comunidade 

internacional: guerra nuclear, o pesado fardo econômico do militarismo e da guerra, 

disparidade nos padrões de vida dentro e entre as nações, além da degradação 

ambiental global (POTER e BROWN 1991 apud BUZAN e HANZEN, 2012). 

 

Sendo assim, o entendimento da segurança comum é utilizado, geralmente, em 

oposição à segurança estadocêntrica, recomendava, por exemplo, a criação de zonas livres de 

armas nucleares, o controle mútuo das defesas estratégicas espaciais, o desarmamento entre as 

superpotências e o fortalecimento das organizações internacionais. Desta forma, este conceito 

foi considerando como uma preparação do cenário para a segurança individual, tornando-se, 

nesse aspecto, a percussora da Segurança Humana (BUZAN e HANZEN, 2012). 

Notadamente influenciada pela mudança destes discursos e concepções, não 

apenas acadêmicos, mas também teóricos e políticos, temos a irrefutável emergência da noção 

de Segurança Humana, que herdou da Escola de Copenhague as discussões sobre a ampliação 

dos campos de segurança, para além da dimensão militar; e da segurança comum o debate da 

emancipação humana como um objetivo final das políticas de segurança. 

Como bem ressalta Owen (2004) o conceito de segurança humana ainda é 

relativamente novo e está em processo de amadurecimento, existindo então impasses e 

discordâncias sobre a sua definição. Apresentemos alguns dos mais difundidos conceitos a 

respeito da segurança humana: 

In essence, human security means freedom from pervasive threats to people‘s rights, 

their safety or even their lives. (...) Applying a human security perspective to 

international problems has the potential to re-energise political processes aimed at 
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settling conflicts, establishing and securing peace and promoting development 

(Primeira Conferência da Rede de Segurança, 1999)
86

. 

 

―significa proteger las libertades vitales (...) las personas expuestas a amenazas y a 

ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. También significa 

crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos desupervivencia, 

dignidad y medios de vida. La seguridad humana conecta diferentes tipos 

delibertades: libertad frente a las privaciones, libertad frente al miedo y libertad para 

actuar ennombre proprio (Comisión de Seguridad Humana, 2003). 

 

Defesa dos indivíduos e das comunidades em vez da segurança de Estados e do 

conjunto de princípios que esclarecem as diferenças relativas às abordagens 

convencionais da segurança e do desenvolvimento: primazia dos direitos humanos, 

autoridade política legitima, multilateralismo e abordagem bottom-up e regional 

(MARY KALDOR, 2007). 

 

The Human Security is the protection of individuals and communities from war and 

other forms of violence (Human SecurIty Centre, 2005 apud KERR, 2007)
87

. 

 

Human Security does not merely ―envelope‖ matters of individual benefit (such as 

education, health care, protecting from crime, and the like) [...] but rather denotes 

protection from the structured violence that often accompanies many aspects of non-

territorial security, such as violence emanating from environmental scarcity, or mass 

migration (MACLEAN, 2002 apud CHENOY e TADJBAKHSH, 2007)
88

. 
 

Nota-se com as apreciações expostas
89

, o quão amplo e difuso é o entendimento 

da segurança humana, onde cada um dos autores citados faz uso de explicações diferentes a 

fim de ambientar o seu entendimento. Os conceitos aqui expostos traduzem que o 

entendimento da segurança humana vai desde a proteção da vida frente às violências físicas e 

psicológicas até a percepção de autoridades políticas como legítimas e confiáveis.  

Desta maneira, em geral, observa-se que há duas grandes interpretações em torno 

dos conceitos que almejam explicar o que seja segurança humana. Aquelas denominadas de 

conceitos com ―enfoque amplo‖ e outros com ―enfoque restrito‖. O amplo diz respeito à 

segurança humana associada à satisfação com o desenvolvimento humano e com um mínimo 

de bem estar nas dimensões vitais dos indivíduos. Já o enfoque restrito
90

 define segurança 

humana como a proteção diante da violência física em contextos de conflitos armados e crises 

                                                             
86 Tradução livre: Em essência, a segurança humana significa liberdade de ameaças generalizadas aos direitos das pessoas, a 

sua segurança ou até mesmo suas vidas. (...) A aplicação de uma perspectiva de segurança humana para os problemas 

internacionais tem o potencial para re-energizar os processos políticos que visam resolver conflitos, estabelecer e assegurar a 

paz e promover o desenvolvimento (Primeira Conferencia da Rede de Segurança, 1999). 
87 Tradução livre: Segurança Humana significa a proteção dos indivíduos e das comunidades da guerra e de outras formas de 

violência (Human SecurIty Centre, 2005 apud KERR, 2007). 
88  Tradução Livre: Segurança Humana não é merament um  "envelope" das questões de benefício individual (como a 

educação, saúde, proteção contra o crime, e outros) [...], mas sim denota proteção contra a violência estrutural que muitas 
vezes acompanha a muitos aspectos da segurança não-territorial de, como a violência que emana de escassez ambiental, ou 

massa de migração (MacLean, 2002 apud Chenoy e TADJBAKHSH, 2007). 
89 A intenção aqui não é a de optar por um destes conceitos a fim de aceitá-lo como o melhor quanto a definição da segurança 
humana, pretendeu-se mostrar o quanto variado pode ser o conceito da segurança humana, mas que nem por isso o mesmo 

pode a ser rotulado como inutilizável e confuso, uma vez que, há consenso em torno do que o mesmo representa no cenário 

internacional, quem deve ser protegido, contra o que e quem, e como agir. 
90 Os apoiadores do enfoque restrito criticam o enfoque amplo, por ele ser excessivamente abrangente, o que geraria uma 
ambiguidade e ineficácia da Segurança Humana (ARIANA, 2009).  
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humanitárias (ARIANA, 2009). Apesar de enfoques diferenciados, as duas concepções citadas 

protegem os mesmos valores, ambas tem o foco da segurança no indivíduo.  

Sendo assim, diferente da concepção tradicional e realista da segurança 

internacional, na concepção de segurança humana, a referência primordial da segurança é o 

indivíduo. A segurança humana não ignora a segurança do Estado, mas a trata como não mais 

do que co-igual a segurança individual. Com isso, o Estado é o meio pelo qual o indivíduo 

pode vir ter o seu bem estar, liberdade e direitos garantidos e efetivados, obrigando-o a olhar 

para dentro, para o povo de onde ele extrai sua legitimidade (OWEN, 2004). 

Neste sentido, pode-se apreender que a segurança humana situa-se na 

convergência de dois componentes essenciais: um de desenvolvimento e um de segurança 

propriamente dita. O de desenvolvimento diz respeito ao subdesenvolvimento como uma 

fonte de ameaça, uma vez que a falta dele, impede o equilíbrio entre os diferentes grupos. E 

no componente de segurança. a segurança humana se traduz no objetivo estratégico de 

oferecer aos Estados a capacidade efetiva de, in loco, criarem condições para que as pessoas 

sob sua jurisdição sintam-se dia a dia seguras (PUREZA, 2009). 

Essa diferença com o objeto de segurança faz com que a percepção de ameaça 

também seja alterada, escapando à lógica estatocêntrica e militar até então dominante.  

Revisando os fundamentos conceituais a respeito do nível da definição da ameaça, da 

identificação do objeto da segurança e da legitimação dos atores e dos meios utilizados para 

combater as ameaças identificadas (ESCORREGA, 2010). 

Essas condições modificam, multiplicam e diversificam as ameaças e as fontes de 

danos que ameaçam os indivíduos, obrigando assim ao alargamento dos estudos de segurança. 

Onde a abertura da agenda significa, fundamentalmente, uma alteração de hierarquia 

hegemônica de valores, aceitando, portanto que, ao contrário do que protestam os guardiões 

do templo realista, a segurança se traduz no êxito de resultado de um processo de construção 

social e não apenas político e militar (PUREZA, 2009). 

As fontes de ameaças e violência seriam, portanto principalmente as de caráter 

não militar; aqueles problemas que Pureza (2009) chama de ―sem passaporte‖, a exemplo das 

violações massa de direitos humanos, o crime organizado, o Estado fragilizado, o trafico de 

drogas e de pessoas, o terrorismo, doenças, desastres naturais, conflitos civis, conflitos étnicos 

e religiosos.  

Para permitir uma comparação mais sistemática, a respeito da modificação sofrida 

pela variação das ameaças, é necessário realizar a distinção entre seus tipos. Para fazer isso, 
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será útil usar a discussão do norueguês Johan Galtung acerca da violência e sua distinção 

entre violência estrutural ou indireta e violência direta ou pessoal, pois com isso podemos 

conceituar a noção de ameaças em termos de violência. Ressaltando que, a violência não se 

traduz apenas no "uso intencional da força... contra um ou mais "outros‖... para causar 

ferimentos ou morte‖ Bajpai (2000, p. 24). Galtung defende que "a violência está presente 

quando os seres humanos estão sendo influenciados de modo que suas realizações reais e 

mentais estão abaixo de suas realizações potenciais" (GALTUNG, 1999) 

A violência estrutural ou indireta, segundo Galtung (1999) apud Bajpai (2000), 

diz respeito às condições que impedem o desenvolvimento das capacidades dos indivíduos, 

como a pobreza, a desigualdade social, os regimes autoritários, etc, admitindo a cooperação 

para a solução das controvérsias. A redução desse subdesenvolvimento levaria a paz positiva. 

Roberta Izzo apud Bajpai (2000, p.59) afirma que, 

[...] a paz positiva não constitui somente uma forma de prevenção contra a guerra, 

mas a construção de uma sociedade melhor, condizente com a ―[...] satisfação das 

necessidades básicas humanas – sobrevivência, bem-estar, identidade e liberdade, 

autonomia, diálogo, solidariedade, integração e equidade [...], que fazem da paz um 

construto humano (IZZO, 2007). 

 

Em contrapartida a violência direta ou pessoal é puramente a inexistência da 

guerra e da violência física, omitindo preocupação quanto aos problemas mundiais, por mirar 

principalmente a solução dos problemas locais. Por outro lado, não prevê fazer uso da 

cooperação para sanar as rivalidades. 

A fim de esclarecer a forma pela qual as ameaças se apresentam aos indivíduos, 

direta ou indiretamente, Bajpai (2000) nos disponibiliza informações que permitem a criação 

de uma tabela que sintetiza os danos às pessoas. Vejamos: 

TABELA 2: VIOLÊNCIA E AMEAÇA DIRETA E INDIRETA AOS INDIVÍDUOS CONFORME A SEGURANÇA 
HUMANA. 

VIOLÊNCIA DIRETA VIOLÊNCIA INDIRETA 

Morte violenta / Invalidez: vítimas de crimes violentos, 

agressão sexual, terrorismo/[...]genocídio, extermínio, 

tortura de dissidentes, [...],vítimas de guerra; 

Privação:  dos níveis de necessidades e direitos 

básicos (alimentos, água potável, cuidados 

primários de saúde, educação); 

Desumanização: a escravidão,  tráfico de mulheres e 

crianças, uso de crianças-soldados; [...] rapto, sequestro, 

detenção ilegal de adversários políticos; 

Doença: Incidência de doenças graves (infecciosas, 

doenças cardio-vasculares, câncer); 

 

Drogas:toxicodependência; Desastres naturais e provocados pelo homem; 

Discriminação e Dominação: leis discriminatórias 

contra as minorias; proibição eleições / subversão das 

instituições políticas e da mídia; 

Subdesenvolvimento: baixos níveis de 

PIB/inflação,desemprego,desigualdade/pobreza/ 

instabilidade e estagnação econômica global; 

Disputas internacionais: tensões Inter-estadual 

/crises(bilateral / regional)+tensões grande poder/ crises 

Deslocamento da população (nacional, regional, 

global): refugiados e migração 

Armas mais destrutivas: armas de destruição em massa 

+ avançados convencionais, minas terrestres. 

Degradação Ambiental: local, nacional, regional e 

global. 

FONTE: BAJPAI, Kanti. Human Security: Concept and Measurement, 2000. 



87 
 

Percebem-se as mais variadas formas de manifestação das ameaças e violências 

consideradas pela segurança humana. Deste modo, eles se revelam seja por meio da violência 

física, praticada contra a integridade corporal de um indivíduo, pela infecção de doenças, até 

mesmo por ações adotadas pelos Estados, seja por meio de leis discriminatórias ou omissas. 

É necessário abrir aqui um parêntese para o fato de que, um dos pontos mais 

relevantes percebidos pela Segurança Humana é o episódio em que alguns Estados, 

demasiado fracos ou desinteressados, não mais são capazes de fornecer aos seus indivíduos a 

segurança devida, como se viu em casos como a Somália, no Afeganistão, no Haiti e na 

República Democrática do Congo. Em alguns destes casos, os Estados foram os promotores, 

desencadeadores da violência (Cravo, 2009). 

Retomando a tabela 2, tem-se que estas ameaças não militares, promovidas por 

diferentes atores, podem ser associadas a quatro setores da segurança, diferente na noção 

realista, onde as ameaças eram atreladas apenas ao setor militar. Buzan nos sugere cinco 

dimensões de um conceito atualizado de que segurança, a saber: 

 
TABELA 3: DIMENSÕES DE SEGURANÇA SEGUNDO A SEGURANÇA HUMANA91 

DIMENSÕES DA 

SEGURANÇA 

REFERÊNCIA  INSEGURANÇA 

RESULTANTE 

MILITAR diz respeito às capacidades militares 

defensivas e ofensivas dos Estados e a 

percepção com relação ao outro; 

Terrorismo; 

POLITICO  faz referência à estabilidade institucional 

do Estado o que lhe dá legitimidade; 

Disputas territoriais; crises 

regionais; 

ECONÔMICO refere-se ao grau de acesso dos indivíduos 

aos recursos responsáveis pela conquista de 

níveis aceitáveis de bem estar; 

Crimes transnacionais; tráfico 

de drogas, crises financeiras; 

SOCIETAL se articula à sustentabilidade das 

características definidoras de determinado 

povo, língua, cultura, religião, etc; 

fluxos de refugiados; 

AMBIENTAL Se alude à salvaguarda da biosfera da qual 

dependem as atividades humanas; 

recursos em água; desastres 

ambientais. 

FONTE: BUZAN, Barry; HANSEN, Lene. 2009. The evolution of international security studies. Cambridge University 

Press. New York; ESCORREGA, Luís Carlos Falcão. (2010) A Segurança e os ―Novos‖ Riscos e Ameaças: Perspectivas 

várias. 

 

Diante deste cenário, pode-se aferir que uma das características que definem a 

nova natureza dos temas relacionados com a segurança é a sua interdependência, confirmando 

o pressuposto central da Teoria da Interdependência. Sendo assim, todas as dimensões 

expostas por Buzan possuem vínculos, onde a ameaça contra um elemento provavelmente se 

                                                             
91 Consultar em anexos ―INTER-RELAÇÃO ENTRE AS AMEAÇAS SEGUNDO AS DIMENSÕES DA SEGURANÇA 
HUMANA‖ ANEXO 2. 
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propagará a todos os outros, apontando a necessidade de uma ação multidimensional, a fim de 

que a segurança seja enfim (re)estabelecida. 

 A exemplo da importância do equilíbrio entre essas dimensões, devido à 

interdependência, imaginemos a situação em que um determinado recurso natural entra em 

escassez, o setor econômico do Estado pode a vir sentir reflexos; ou quando determinada 

característica cultural e ou religiosa entra em crise ou se torna discriminada por outros atores, 

pode gerar incômodos políticos entre Estados.   

Portanto, para a Segurança Humana, as ameaças proveem tanto de outros Estados, 

como de atores não estatais e de relações estruturais de poder, nos seus mais diferentes níveis. 

Com uma ressalva, diferente do paradigma das ameaças tradicionais, onde se conheciam 

claramente os ―inimigos‖, os possíveis promotores da violência, o novo paradigma de 

ameaças é genericamente não governamental, não convencional, dinâmico, não linear, com 

atuação e doutrina assimétrica e imprevisível (Garcia, 2006 apud Escorrega 2010). 

Entretanto, há de se convir que, a nova agenda da segurança internacional não 

substitui a anterior, elas são co-constitutivas, uma vez que as relações entre os Estados 

permanecem importantes e suas interações podem conduzir como no passado, mesmo que 

dificilmente, a guerra. Por conseguinte, hoje, destaca Rudzit (2005), tanto os países 

desenvolvidos, quanto os em desenvolvimento, têm que levar em consideração as ameaças 

vindas de dentro do seu próprio território, mesmo aqueles que estão mais avançados no 

processo de construção estatal. 

 Assim como as ameaças foram modificadas ao longo dos anos, motivado 

igualmente pela ocorrência de eventos, tornou-se claro que o modo de tratar e combater os 

novos desafios deveria ser do mesmo modo ajustados. Isso porque a segurança humana 

realmente articulou uma agenda muito ampla, mas isso, ao mesmo tempo, forneceu um ponto 

de encontro para uma diversidade de atores políticos buscando aumentar seu apoio a assuntos 

de desenvolvimento e a políticas externas humanitárias.  

Com isso, a nova agenda de segurança não deve se pautar simplesmente no uso da 

força militar para resolver as divergências, exige-se uma gama muito maior de instrumentos, a 

exemplo da cooperação, e de atores, como as Organizações não Governamentais - onde, 

certamente, há pouco espaço para o uso da força no combate das novas ameaças. Kennedy 

reitera que, 

 

Esses desafios não podem ser enfrentados pela força militar, que é a maneira normal 

pela qual os Estados têm enfrentado as ameaças a sua segurança. As forças-tarefas 

navais e as divisões blindadas têm seu uso, mas são incapazes de impedir a explosão 
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demográfica mundial, conter o efeito estufa, sustar as transações cambiais, a 

agricultura biotécnica e assim por diante. Esses acontecimentos juntamente [...] 

como terrorismo internacional e as drogas, sugeriram a alguns autores que ―novas 

ameaças‖ à segurança nacional e internacional estão tomando o lugar das ―velhas‖ 

ameaças da guerra nuclear e [...] convencional [...] e que os governos devem, 

portanto, abandonar sua obsessão com os perigos militares e se concentrar em 

medidas para enfrentar desafios diferentes ao bem-estar nacional (KENNEDY, 2006 

apud OLIVEIRA p. 8). 

 

Logo, a força como instrumento de segurança só deve ser utilizada como último 

recurso, quando todos os outros tiverem se exaurido, e mesmo assim, ela não se tem mostrado 

muito eficaz para lidar com as ameaças múltiplas para segurança pessoal e da liberdade, a 

exemplo dos casos da Somália, Afeganistão, Ruanda e Bósnia (BAJPAI, 2000).  

Assim, ao invés do uso da força, os Estados devem estabelecer cooperação, 

podendo até se vincular à Organismos Internacionais e quaisquer outras entidades da 

sociedade civil, uma vez que as ameaças já não se circunscrevem às fronteiras nacionais, a 

solução dos problemas também não pode se restringir ao plano estatal; promover as normas 

de conduta em várias áreas de segurança humana e principalmente promover o 

desenvolvimento, entendido não apenas como o crescimento econômico, mas como a 

distribuição equitativa de escolhas e oportunidade entre os indivíduos
92

. 

Com isso, deve-se admitir a ideia de que, um Estado que reconhecer o valor de 

sua população e a proteger, compõe o cenário essencial para a segurança humana. Isto pois, a 

melhoria da segurança humana da população reforça a legitimidade, estabilidade e segurança 

do estado. Por esse prisma, os dois tipos de segurança são complementares e, desse modo, 

contribuem para a segurança global (CRAVO, 2009; MACFARLANE e KHONG, 2006). 

 

2.4.1 RESPONSABILIDADE DE PROTEGER: A SOBERANIA QUESTIONADA? 

 
Quando os direitos humanos e o ambiente estão protegidos, as vidas e identidades das pessoas 

tendem a estar seguras; quando não estão protegidas, as pessoas não estão seguras, 

independentemente da capacidade militar do Estado onde vivem (KLARE e THOMAS 1994 
apud TOMÉ, 2010). 

 

Outra polêmica envolvendo a Segurança Humana diz respeito ao fato de que o seu 

entendimento, por constituir um novo paradigma, supõe uma reinterpretação do conceito de 

soberania estatal e do princípio de não ingerência nos assuntos internos dos Estados. Assim, 

 
 ―La soberanía dejaría así de ser um derecho del Estado para convertirse en una 

responsabilidad,condicionada a que los Estados y sus gobiernos garanticen las 

necesidades básicas de sus ciudadanos‖ (FRIDE, 2008, apud ARIANA, 2009). 

  

                                                             
92 A questão do desenvolvimento é interpretada aqui como de suma importância para a promoção da segurança humana e será 
mais bem debatido no ponto 3.5 ―A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E A SEGURANÇA HUMANA‖. 
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Desta maneira, o conceito de Segurança Humana torna-se vinculado diretamente 

ao princípio da ―Responsabilidade de Proteger‖ (RP). A essência do argumento imbricado na 

―Responsabilidade de Proteger‖ surgiu de um Relatório produzido pela International 

Commission on Intervention and State Sovereignty (Comissão Internacional sobre 

Intervenção e Soberania dos Estados - ICISS) em dezembro de 2001, que reformulava e 

relativizava a soberania estatal. 

Em linhas gerais, a Responsabilidade de Proteger diz respeito a uma mudança na 

concepção da soberania, conforme Kenkel (2008), onde altera-se a ideia de soberania como 

controle – soberania como impunidade e liberdade da responsabilidade (accountability) – por 

uma noção da soberania como a responsabilidade de um Estado de assegurar o bem-estar dos 

seus cidadãos. Estabelecendo-se o juízo de que, a soberania implica tanto em direitos como 

deveres do Estado de proteger a sua população.  

De acordo com Tilly (1987) apud RUDZIT (2005), a RP tornou-se de suma 

importância devido ao fato do Estado ter se tornado, de modo mais enfático, na década de 80 

a principal fonte de violência organizada, uma vez que o mesmo consegue fazer a guerra, 

eliminar ou neutralizar seus rivais externos e internos e até mesmo auxiliar alguns Estados 

nesta ação.  

Neste sentido, a RP reconhece que a responsabilidade primária compete ao 

Estado. Entretanto, quando este se mostra inábil em exercer sua autoridade, ou incapaz, e até 

mesmo se recusa a proteger os seus cidadãos; esta responsabilidade passa para a comunidade 

internacional, que deve recorrer à diplomacia, à assistência humanitária ou a outras medidas 

para proteger os direitos humanos e o bem-estar da população civil, e somente em casos 

extremos, pode-se fazer uso da ação militar.  

A intervenção militar com fins de proteção humana é uma medida excepcional e 

extraordinária, sendo preciso haver dano grave e irreparável incidindo nos seres 

humanos, ou a probabilidade dele ocorrer. Para que ela seja justificada, após todas as opções 

não militares para a prevenção e resolução pacífica da crise terem sido exploradas, sem surtir 

efeito, alguns destes eventos devem ocorrer, segundo (KERR, 2007) 

(...) a perda em grande escala da vida, real ou intencional, como produto da ação 

deliberada ou negligenciada do Estado; ―limpeza étnica‖ em grande escala, realizada 

por meio de assassinatos, expulsões forçadas, atos de terror, estupro ou genocídio; e 

se houver chances razoáveis de sucesso em findar ou evitar o sofrimento que tem 

justificado esta possibilidade de intervenção, onde as consequências da ação não 

serão provavelmente piores que as consequências da inércia.  

 

Um caso emblemático desta questão é o Haiti, visto que o estado haitiano se 

encontrava destituído, sem capacidade básica de prover sobrevivência, segurança e as 
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necessidades básicas da sua população, além de sua economia ter estado em paralisia. Frente a 

essa caótica situação, a comunidade internacional assume a responsabilidade de proteger, 

estabelecendo operações de paz agenciadas pelo ONU naquele território com o objetivo de 

redemocratizar o país, promover a segurança, capacitar os nacionais e promover o 

desenvolvimento (DONADIO, 2000). 

Diante de cenários conflituosos como este, pode-se afirmar que é importante 

intervir em uma situação desestabilizada uma vez que, quanto mais fraco um Estado, maior a 

possibilidade dele se converter em base para a ação terrorista global e, consequentemente, 

mais perigoso o mesmo será para a ordem internacional (NASSER, 2009). Ademais, 

conforme bem destaca a ICISS, ao passo que se deve proteger e resguardar a vida e a 

segurança das pessoas é preciso capacitá-las (empowerment) permitindo que eles possam se 

desenvolver potencialmente e participar das futuras tomadas de decisões.  

Desta maneira, os defensores da segurança humana, conforme MacFarlane e 

Khong (2006) argumentam que sua abordagem não coloca em causa o princípio da soberania, 

por si só. Soberania pode ser implicada com a responsabilidade de proteger condizente ao 

Estado. Neste sentido, a soberania não pode mais ser utilizada para proteger ou ocultar 

violações de segurança dos indivíduos do conhecimento da comunidade internacional. Assim, 

caso o Estado não seja capaz, ou não execute essa responsabilidade, a intervenção visando à 

proteção, não desafia a soberania. 

Isto porque, segundo o Relatório, o debate sobre a intervenção a fim da proteção 

humana não deveria enfocar o ―direito de intervir‖, mas a ―responsabilidade de proteger‖. 

Pois a RP implica não só na ―responsabilidade de reagir‖, mas também na ―responsabilidade 

de prevenir‖ e na ―responsabilidade de reconstruir‖. Nesse sentido, a RP não sugere em uma 

diminuição da soberania, ela simplesmente clarifica a natureza dessa soberania, uma vez que 

se enfoca nos deveres sempre inerentes do entendimento moderno do conceito assim, 

soberania não apenas como poder, mas como responsabilidade (KENKEL, 2008). 

Essa soberania constitui não só um contrato entre os Estados, mas dos Estados 

com os seus cidadãos. Isso equivale a dizer que, no fracasso do contrato aos moldes do 

realismo e da noção realista de segurança e da soberania baseadas no Estado, a 

responsabilidade de proteger é pura teoria. Em suma, a responsabilidade de proteger será 

teoria, pois defende que, caso o contrato seja quebrado sua atuação é válida, mediante a 

própria lógica realista.  
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2.5 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E A SEGURANÇA HUMANA  

 

Criada em 24 de outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

possui a função primordial de preservar a paz, a segurança e a ordem do Sistema 

Internacional. Segundo o site oficial da mesma
93

, é atribuído ainda a esta Organização as 

funções de fomentar relações amistosas entre as nações, promover o progresso social e a 

melhoria dos níveis de vida e de direitos humanos dos indivíduos. O trabalho onusiano chega 

a atingir os mais diversos lugares do mundo; assim, devido ao seu caráter internacional e 

multidimensional, suas atividades vão desde a manutenção e a consolidação da paz, passando 

pela prevenção de conflitos, pela assistência humanitária, até a promoção da democracia e a 

busca pela igualdade de gêneros. Segundo o mesmo site, todas as ações da ONU buscam 

coordenar esforços a fim de estabelecer um mundo mais seguro, mesmo que nem sempre 

alcance pleno êxito. 

Todavia, é notável o crescimento vertiginoso da atuação onusiana no cenário Pós 

Guerra Fria, sobretudo em conflitos de caráter intraestatal. Cardoso reitera afirmando que,  

 
(...) os conflitos internos, na verdade, foram gradualmente se intensificando ao longo 

do século XX. Wiseman cita que 79% das guerras havidas entre 1900 e 1941 deram-

se entre Estados e 85% dos conflitos de 1945 a 1969 foram internos. Embora sem 

dados estatísticos para lastrear a hipótese, poder-se-ia, igualmente, aventar que, 

desde a queda do muro de Berlim, raros terão sido ou serão os conflitos com 

dimensões regionais, e menos ainda aqueles de coordenadas internacionais. 

(CARDOSO, 1998 apud NASCIMENTO, 2009). 

 

Diante de cenários conflituosos, um dos meios de ajuste das situações que possam 

levar a uma perturbação da paz são as Operações de Paz agenciadas pela ONU, que com o 

passar dos anos, aumentaram consideravelmente, e sofreram modificações, a fim de 

atenderem as necessidades e as novas demandas do cenário internacional (NASCIMENTO, 

2009). Cardoso (1998) define as Operações de Paz como: 

 

Técnicas ou instrumentos de administração por terceiros de conflitos entre Estados 

ou no território de um determinado Estado, por meio da intervenção internacional 

não-violenta, voluntária, organizada e preferencialmente de caráter multinacional, 

pautada pela imparcialidade, consentida pelo Estado ou Estados anfitriões, e 

desejada e apoiada pelas partes no conflito (apud NASCIMENTO, 2009). 

 

Este mecanismo segue o primeiro e o mais relevante propósito da ONU, exposto 

em sua Carta, que é de, 

(...) manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, 

medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão [...] por 

                                                             
93 Site oficial da Organização das Nações Unidas: > http://www.un.org< 



93 
 

meios pacíficos, e de conformidade com os princípios da justiça e do direito 

internacional [...] (CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1976, p. 47 e 48). 

 

Estas são as Operações de Paz (OP) que, segundo o ex-Secretário-Geral, Boutros-

Ghali (1992), devem respeitar, pelo menos, três princípios básicos de manutenção da paz para 

que suas atividades sejam bem sucedidas: o consentimento das partes em litígio, quando a 

autoridade legítima possa ser identificada; a imparcialidade e a abstenção do uso da força, 

exceto nos casos de legítima defesa. 

Entretanto, as OP também passaram por modificações, influenciadas pela nova 

caracterização do cenário internacional. Inicialmente, elas continham a atuação restrita à 

manutenção do cessa fogo, a separação da força e as forças armadas empregadas para a 

verificação do cumprimento dos armistícios. Caracterização influenciada pela bipolarização 

do conflito leste-oeste. As atividades nos mandatos neste período eram, sobretudo, 

direcionadas para ações arroladas ao restabelecimento das forças de coerção, ou chamadas de 

―detentores do uso legítimo da força‖, ou seja, aos componentes militar e policial de cada  

Estado, a segurança deste ator era a preocupação elementar.   

Porém, o pós Guerra Fria proporcionou mudanças ao contexto internacional e ao 

papel da ONU no campo da paz e da segurança internacionais. Os conflitos mudaram, 

ganharam maior visibilidade e incidência no cenário internacional,segundo Kaldor (2007), 

haja vista seu caráter étnico, religioso, político ou até mesmo de caráter nacionalista, que 

desembocaram em vastas violações de direitos humanos, nas mais diversas formas.  

Sendo assim, tendo a ONU percebido a necessidade de reformular as suas OP, a 

fim de aumentar a sua eficiência e coerência, estas passaram a se caracterizar pelo 

multidimensionalismo. Logo, começaram a se preocupar não apenas com o caráter militar das 

questões, mas igualmente com os direitos humanos, civis e estruturais do Estado, atuando 

principalmente em conflitos intraestatais. Deste modo, os mandatos passaram a buscar 

repercutir nas causas que geraram o conflito, visando diminuir os índices de violência e 

restabelecer a lei e a ordem interna ademais, apoiar o processo constitucional e político dos 

países, proteger e promover os direitos humanos dos indivíduos (MELO, 2006).  

Pode-se concluir então que, assim como os Estudos de Segurança Internacional, e 

influenciado por isso, a ONU careceu modificar seu modo de atuação. Compreendendo que, a 

situação que acometesse os indivíduos afetaria diretamente as condições do Estado, uma vez 

que a segurança de um estaria diretamente ligada à segurança do outro. Por isso, o 

desenvolvimento humano era tão imprescindível quanto o restabelecimento dos setores 

policial e de justiça de uma localidade em conflito. Conforme asseveram MacFarlane e Khong 
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(2006) “Without peace, there may be no development. But without development, peace may 

be threatened.‖
94

   

 

2.5.1 O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) 

E A SEGURANÇA HUMANA 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1994, me 

média cinco anos após o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, elaborou um 

novo conceito de segurança - a Segurança Humana a fim de reorientar o modus operandi das 

operações de paz onusiana em campo.  De acordo com o PNUD, para a maioria das pessoas, a 

insegurança resulta muito mais de preocupações da vida cotidiana do que a possibilidade de 

um evento cataclísmico. Essa nova reorientação foi influenciada pela incapacidade da 

comunidade internacional, agindo por meio da ONU, em lidar com os massacres ocorridos na 

Bósnia, em Ruanda e na Somália entre 1991 e 1995, chamado por Kenkel (2008, p.8) de ―o 

horror da inação‖. 

Dessa maneira, à face do indivíduo como sujeito de direitos, a segurança humana 

segundo o PNUD possui dois aspectos principais; primeiro, a segurança frente a ameaças 

crônicas, como a fome, as doenças e a repressão, por não ter a sua vida colocada em risco em 

virtude de sua etnia, sexo ou religião ( freedom from want). E segundo, a proteção perante as 

mudanças súbitas e nocivas dos padrões de vida, uma vez que não basta ao indivíduo viver, 

ele precisa viver sem o medo de guerras, dos genocídios e das limpezas étnicas (freedom from 

fear). Perpetrando o entendimento em torno da segurança para além da segurança nacional ao 

assegurar a segurança individual e comunitária das pessoas.  

Igualmente aos Estudos de Segurança, a ONU por meio do PNUD, passou a 

conceber que as principais ameaças à segurança humana e a segurança do Estado poderão ser 

provenientes de atores estatais e não estatais, que não respeitam fronteiras nacionais, como as 

ameaças econômicas, sociais, guerras civis, terrorismo, armas químicas e nucleares e a 

criminalidade organizada transnacional, por não se restringirem ao limites territoriais de um 

Estado, deve ser combatida em cooperação, nos planos mundial, regional e nacional, elevando 

a importância da atuação dos Organismos Internacionais. (ESCORREGA, 2010) 

Do mesmo modo que Buzan explicitou as dimensões de segurança para os 

Estudos de Segurança, o PNUD defende que para se garantir a segurança humana, se requer 

uma abordagem com sete vertentes: 

                                                             
94 Tradução livre: ―Sem paz não pode haver desenvolvimento. Mas sem desenvolvimento, a paz pode ser ameaçada‖. 
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 TABELA 4: DIMENSÕES DE SEGURANÇA SEGUNDO A SEGURANÇA HUMANA SEGUNDO O PNUD 

DIMENSÃO REFERENTE INSEGURANÇA 

RESULTANTE 

Econômica Diz respeito à conquista de recursos 

mínimos para suprir as necessidades 

básicas de qualquer individuo;  

Desigualdade econômica, desemprego e 

trabalho precário. 

Alimentar Ela exige que 

as pessoas tenham acesso fácil a 

alimentação básica; 

Fome, miséria. 

Sanitária Combate a doenças que levam a morte e a 

diminuição da qualidade de vida dos 

indivíduos; 

Contração de doenças, epidemias, 

mortandade. 

Ambiental Resguardo do ecossistema; Desmatamento, poluição, degradação do 

ecossistema.  

Pessoal segurança frente à violência física ou 

psicológica, seja de seu Estado ou de 

outros Estados; 

Tortura, guerra, violência urbana, crimes, 

tráfico de drogas; 

Política garantia do exercício da cidadania e 

participação política; 

repressão política por parte do Estado, 

desaparecimentos políticos, as detenções 

ilegais, etc. 

Comunitária Proteção dos valores, manifestações, 

práticas e identidades culturais e étnicas 

de qualquer grupo. 

Limpeza étnica 

FONTE: PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1994. México: Fondo de cultura económica, 1994. 

 

Baseando-se nesta tabela, uma das características que definem a nova natureza 

dos temas relacionados com a segurança, segundo o PNUD, é a sua interdependência. Como o 

próprio Relatório afirma os sete elementos de Segurança Humana expostos, possuem 

vínculos, e que a ameaça contra um elemento provavelmente se propagará a todos os outros, 

necessitando de uma ação coordenada.  

Sabendo que distintas são as fontes de violência que ameaçam os indivíduos, 

somado ao fato de que alguns Estados encontram-se incapazes de proteger e suprir as 

necessidades de seus nacionais, a Segurança Humana no âmbito da ONU especialmente das 

Operações de Paz implica na Responsabilidade de Proteger. 

O entendimento da responsabilidade de proteger no âmbito da ONU tem as 

mesmas características citadas no ponto 3.4.1 desta dissertação, sendo aplicável unicamente 

no caso de um Estado ser incapaz de proteger os seus cidadãos de ameaças, ou de constituir 

essa ameaça ele mesmo, aos olhos do Conselho de Segurança. Entretanto, com uma saliente 

ressalva, apesar de a comunidade internacional contrair a responsabilidade pela 

funcionalidade parcial do Estado, ela nunca poderá ser residual, ou seja, não poderá adotar um 

caráter primário, nem tão pouco, poderá se desenvolver de forma ilimitada (KENKEL, 2008).  
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Sendo assim, a atuação principalmente onusiana deve ser pautada visando o 

desenvolvimento da localidade em conflito e desestabilizada. Logo, a ideia é que a segurança 

humana é uma das precondições para o desenvolvimento humano. ―O desenvolvimento 

humano é o alargamento das escolhas das pessoas. A segurança humana é a garantia de que as 

pessoas possam exercer essas escolhas com segurança e liberdade‖ (PNUD, 1994). Assim, a 

segurança humana é uma forma de, através de uma restrição de uma liberdade menor, 

alcançar uma liberdade maior. 

Assim, poder-se-ia afirmar que a segurança humana seria capacidade de desfrutar 

dos benefícios do desenvolvimento humano num ambiente seguro. Logo, essa ligação entre 

Segurança Humana e desenvolvimento humano nos possibilitaria criar uma relação com o que 

Amartya Sen chama de ―liberdade sustentável‖, que são as liberdades substantivas atuais das 

pessoas sem comprometer a capacidade das futuras gerações de ter as mesmas, ou mais, 

liberdades (SEN, 2010 apud ARIANA, 2011). 

Ressaltando então que a segurança humana não visa apenas o desenvolvimento 

econômico, pois o mesmo se concentra apenas em uma única escolha, a renda, em oposição 

ao desenvolvimento humano que abrange uma expansão do leque de escolhas dos indivíduos 

(sociais, culturais, econômicas e políticas). Assim, no desenvolvimento econômico, a base da 

expansão do ingresso é a acumulação de capital, ao passo que no desenvolvimento humano, é 

a expansão das liberdades individuais, nos mais diversos setores, pois a utilização adequada 

da renda por uma sociedade é tão importante quanto à própria geração de renda.  

Isso porque Segundo o PNUD (1994), o desenvolvimento humano é a ampliação 

das escolhas dos indivíduos, que não só promove um crescimento econômico, como também 

distribui equitativamente os seus benefícios; que regenera o meio-ambiente, no lugar de 

destruí-lo; que fomenta a autonomia das pessoas, ao invés de marginalizá-las; dá prioridade 

aos pobres, ampliando as suas opções, oportunidades e participação nas decisões que afetam 

as suas vidas. Consequentemente, as pessoas não são meramente beneficiárias do crescimento 

econômico, mas são também agentes de mudança na sociedade (ARIANA,2011). 

Percebe-se então que, seja com o uso desses termos explícito ou não nos 

documentos oficiais da Organização, existe uma extensa e crescente semelhança entre os 

preceitos da segurança humana e da Responsabilidade de Proteger e os princípios e a atuação 

dos vários órgãos da ONU. Neste sentido, é notável o fato do tema da segurança humana 

encontrar-se atualmente, em vias de pleno desenvolvimento, onde esta temática está 

chamando a atenção, de não apenas pesquisadores, refletindo na publicação de uma série de 
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assuntos ligados intimamente a esse novo enfoque de segurança; mas igualmente de 

formuladores de políticas. Estas, que vem atentando para a real precisão de levar a sério a 

necessidade e a segurança dos indivíduos frente a outras questões, bem como de programar 

mecanismos que visem a assegurar o mínimo de bem estar das pessoas.   

 

2.6 COMO MENSURAR SEGURANÇA HUMANA? 

Como se percebeu, o conceito de segurança humana não é em seu todo fechado e 

preciso, uma vez que ainda gera muitos debates, questionamentos e incertezas. A adoção de 

uma gama de cinco (BUZAN e HANZEN, 2009) ou de sete (PNUD, 1994) categorias de 

ameaças e danos às pessoas pode dificultar a articulação de um conceito e a operacionalização 

da segurança.  Entretanto, não é a dicotomia entre a adoção de um conceito amplo ou restrito, 

ou a dificuldade conceitual, que inviabilizará a análise ou até mesmo a mensuração com 

relação à ocorrência da (in) segurança humana (OWEN, 2004).  

De fato, alguns autores a exemplo de Christie e Acharya (2008), levantam a 

possibilidade de ser inviável quantificar ou qualificar a ocorrência das violações da segurança 

humana, que põe em risco a vida e a dignidade das pessoas.  No entanto, sabendo que cada 

país contém as suas particularidades, a ocorrência de um determinado evento pode ser gravosa 

a uma localidade e não a outra, assim, é imprescindível que sejam feitas adequações no estudo 

de cada caso.  

Neste sentido, do mesmo modo que uma concepção ampla pode vir a inviabilizar 

a análise, definições estreitas do conceito podem simplesmente deixar de fora e ignorar muitas 

ameaças, de nível crítico, valiosas a determinados locais. Desta maneira, autores com Taylor 

Owen, Mukherjee e Parihari defendem que a análise das ameaças e a influência destas em 

determinadas sociedades devem ser avaliadas de forma limitada, ou seja, levando em 

consideração sua gravidade
95

 e importância regional.  

Central para este debate são os parâmetros utilizados par selecionar as ameaças à 

segurança humana. Por exemplo, se uma definição ampla de segurança humana for utilizada, 

todas as ameaças que poderiam vir a prejudicar um indivíduo devem ser incluídas. Todavia, 

nem tudo deve ser entendido como ameaça aos indivíduos. Assim, uma maneira de superar 

uma lista incontrolável de possíveis ameaças à segurança humana é a de simplesmente listar 

                                                             
95 OWEN (2004), bem ressalta que não há diferença entre uma morte por uma inundação ou por uma arma, todos os danos 

evitáveis devem ser considerados como ameaças à segurança humana. No entanto, o que variam são as respostas políticas que 

podem se apresentar radicalmente diferentes, assim, qualquer possível ameaça deve ser avaliada com base na sua gravidade, 
exigindo respostas correlatas. 
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quais ameaças serão incluídas no estudo ou deixar que a disponibilidade de dados conduza os 

parâmetros de avaliação. 

O problema, então, é como determminada medida permanecer fiel à natureza 

ampla da segurança humana, e assim, não deixar de fora nenhuma ameaça séria e prejudicial 

aos indivíduos. A solução então é impor limites a análise, usando um enfoque regional, 

limitada por ser um componente do ―núcleo vital‖. Isso porque a lista de todas as possíveis 

ameaças à segurança humana, em todo o mundo, é vasta, já a relação de danos relevantes para 

uma determinada região ou país, no entanto, é muito mais refinada. Owen(2004) assevera que, 

se utilizarmos a relevância regional como o critério para a seleção de ameaça, significa que 

nenhum dano sério será excluído, e ao mesmo tempo permanecerá fiel ao conceito amplo de 

segurança humana, mas também melhorará as chances de aquisição de dados relevantes. 

Neste caso, tendo foco no Haiti, os índices escolhidos, influenciados também pela 

disponibilidade de dados, para avaliar a segurança, seja na concepção estatal ou humana, 

serão utilizados para projetar como a insegurança pode mudar ao longo do tempo, exigindo 

diferentes respostas e modos de atuação. Desta maneira, esta análise servirá para contabilizar 

o crescimento ou declínio das ameaças - baseando-se na atuação de cada operação de paz, e 

para estimar os recursos utilizados para atender as ameaças.  

Assim, esta análise de segurança humana será operacionalizada no capitulo três 

desta dissertação de duas maneiras, qualitativa e quantitativa, uma vez que não se pode contar 

inseguranças e ameaças apenas através de números, sendo preciso também avaliar políticas 

para buscar mecanismos capazes de acabar com práticas de violência.  

 

2.7 CONSIDERAÇÕES DO SEGUNDO CAPÍTULO 

Nesta seção podemos apreender que a Teoria Realista por muito tempo 

apresentou-se como relevante na explicação das dinâmicas das Relações Internacionais, 

entretanto, com a ocorrência de inusitados acontecimentos no cenário mundial a mesma se 

mostrou falha, não merecendo mais a sua posição dominante e incontestável.  

Diante disto, outras teorias fizeram uso deste acontecimento para atuar, 

arriscando-se a explicar as novas demandas e perspectivas da nova ordem mundial, 

principalmente no Pós Guerra Fria. Assim, pressupostos antes tidos como imutáveis foram 

sendo fortemente questionados e os Estudos de Segurança Internacional passaram a sofrer 

modificações.  
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Com isso, abriram-se brechas para o desenvolvimento do conceito de Segurança 

Humana, que emerge nos Estudos de Segurança não apenas para romper com a importância 

do Estado, mas para preenchê-lo. Uma vez que a Segurança Humana é tão importante quanto 

à noção tradicional de segurança, compreendendo-se então que ambas são complementares.  

Mas de fato, a noção de segurança humana alargou e aprofundou os estudos de 

segurança internacional e em diferentes direções. Como sublinha Emma Rothschild (1995) 

apud Tomé (2010, p.37), a SH expandiu-se para baixo, uma vez que se desprendeu da 

segurança exclusivamente dos Estados para a dos indivíduos; para cima, ou seja, alargou-se 

da segurança nacional para segurança em níveis muito mais amplos como o ambiente e a 

humanidade; horizontalmente, passando-se da segurança militar para outras dimensões, como 

a política e social; e por fim, multidirecional, isto é, dos Estados para as instituições 

internacionais, organizações não governamentais e opinião pública. 

Dito isso, o objetivo primordial da SH não é aumentar a segurança do Estado, 

centrados em si, mas sim assegurar que as pessoas não continuem a sofrer com a versão 

estadocêntrica de segurança, que ignora a violência interna e as suas causas. Portanto, apesar 

das críticas, não se pode esquecer que o conceito de segurança humana é relativamente 

recente e ainda está em construção.  
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CAPITULO 3 – ESTUDO DE CASO: INTERVENÇÕES ONUSIANA E AS NOÇÕES 

DE SEGURANÇA 

 
“(...) a paz pode e deve ser imposta a partir do exterior ou, ao contrário, cada 

sociedade tem o direito à sua própria guerra. Ora, não se trata de sociedade, 
mas sim de pequenos grupos armados [...] ou ainda simples bandos violentos 

prontos a tirar proveito material da situação”. (SEITENFUS, 2010, p.12) 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

As ações da ONU visando à promoção da paz no cenário internacional, agindo por 

meio das operações de paz, evoluíram para atender as necessidades de diferentes conflitos e 

panoramas políticos, tanto no que diz respeito ao seu caráter quantitativo quanto qualitativo 

no período pós Guerra Fria. 

 Neste sentido, não apenas o orçamento elevou-se - passando de um montante de 

230 milhões de dólares (1988) para 3,6 bilhões de dólares (1995) e 7 bilhões de dólares em 

2008, como os desafios que teriam que ser enfrentados pelas operações, ocasionados em sua 

grande maioria pelo colapso das instituições estatais. Assim, as operações de paz onusiana 

passariam a atuar em ações que iam desde a desmobilização de tropas, passando pela 

reconciliação nacional, avanço nas reformas setoriais, até a promoção do desenvolvimento 

local em bases sólidas e autônomas (ONU, 2013) 
96

. 

A peculiar situação presente no Haiti, criada por inúmeros golpes de governos e 

corrupção massiva, demonstrou uma natureza deteriorada e complexa, solicitando uma 

resposta excepcional ao caso. Assim, em 1993 o país recebe efetivamente a sua primeira 

operação de paz agenciada pela ONU.  

Esta Missão quebrou o paradigma de outras missões, deixou de se assentar no 

capítulo ―seis e meio‖, que tradicionalmente as colocava entre os capítulos VI e VII da Carta 

da ONU para se estabelecer formalmente no capítulo VI, que permitia uma ação mais 

contundente pelas operações, o uso da força. Conforme autorizado nos termos do capítulo, o 

mesmo deveria ser utilizado a fim de implantar a democracia. (ESCOTO, 2009; ONU, 2013) 

Mais tarde, não surtindo o efeito esperado, é substituída por outra Missão, que 

vem se estabelecer no país com uma roupagem categoricamente diferente da sua antecessora. 

Com isso, o Haiti é o estudo de caso, visto que ele se tornou o primeiro país a abarcar em seu 

âmbito duas operações de paz, embasadas por concepções diferentes de segurança, porém 

com a mesma finalidade: reestabelecer a segurança no país e constituir o Estado democrático. 

                                                             
96

 Informações retiradas e disponíveis no site: > http://www.un.org/en/peacekeeping/< 
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3.2 A ESPERANÇA QUE VEM DO EXTERNO: A ENTRADA DA UNMIH (1993-1996) 

 

Após a saída de Jean Claude Duvalier em 1986 da presidência do Haiti, o país 

passou a vivenciar uma série de governos de curta duração. Diante de tamanha instabilidade, 

o governo provisório encabeçado por Ertha Pascal-Trouillot solicitou às Nações Unidas 

observação nas eleições que ocorreriam em 1990. Assim, a Grupo de Observação das Nações 

Unidas para a Verificação das Eleições no Haiti (ONUVEH) é despachada para o Haiti, com a 

finalidade de preparar e realizar as eleições, de forma imparcial. Ao final, Jean-Bertrand 

Aristide foi eleito presidente.  

Entretanto, em 1991 Raoul Cédras encabeça um novo golpe, acabando com o 

regime democrático recentemente instituído, logo, Aristides é deposto do poder, piorando a 

situação do país. Diante desta conjuntura, o Secretário Geral da ONU, 

Decides to authorize the deployment without delay of the United Nations 

participation in the International Civilian Mission to Haiti and requests the 

Secretary-General to take the steps necessary to expedite and strengthen its 

presence in Haiti (A/RES 146/7)
97

. 

 

Então, a MICIVIH (Missão Civil Internacional no Haiti) a pedido de Aristides, e 

em resposta ao agravamento da situação do Haiti, em 1993 é implantada pela ONU no país, 

em conjunto com a OEA. Esta missão teve, como função principal, resolver a crise política e 

retornar, tão logo, Aristides ao poder. Tentou-se chegar através da MICIVIH a um acordo 

sobre a nomeação de um primeiro-ministro à frente de um Governo de unidade nacional, 

promover uma anistia aos golpistas e o retorno do Presidente, entretanto, as propostas foram 

recusadas por Cédras (A/RES 146/7). 

Diante disso, em um esforço para restaurar a ordem constitucional, o Conselho de 

Segurança da ONU impôs ainda no ano de 1993 um embargo de armas e petróleo ao Haiti, 

através da Resolução 841. Nesta o Secretário Geral expressa que, 

Concerned that the persistence of this situation contributes to a climate of fear of 

persecution and economic dislocation which could increase the number of Haitians 

seeking refuge in neighboring Member States and convinced that a reversal of this 

situation is needed to prevent its negative repercussions on the region [...] 

determining that, in these unique and exceptional circumstance, the continuation of 

this situation threatens international peace and security in the region.(S/RES/84)1
98

. 

 

                                                             
97 Tradução livre: Decide autorizar o envio imediato da participação das Nações Unidas na Missão Civil Internacional para o 

Haiti e solicita ao Secretário-Geral que tome as medidas necessárias para acelerar e reforçar a sua presença no Haiti 
98 Preocupado que a persistência dessa situação que contribui para um clima de medo da perseguição e da deslocalização 

econômica que poderá aumentar o número de haitianos em busca de refúgio nos Estados-Membros vizinhos e convencido de 

que uma mudança nesta situação é necessário para evitar suas repercussões negativas sobre a região [...] determina que, 

nessas circunstância única e excepcional,  esta situação continua ameaçando a paz e a segurança internacionais na região. 
(S/RES/841). 
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Entretanto, apesar da Resolução reconhecer a necessidade de uma ação rápida 

frente à deterioração do país e a ocorrência de inúmeras crises humanitárias, Escoto (2009) 

chama atenção para o fato de que o que moveu esta rápida reação e o exercício do embargo, 

não foi apenas o episódio do Haiti estar representando uma ameaça à segurança regional ou 

internacional, mas sim, as consequências deste cenário aos países vizinhos, especialmente a 

imigração, com destino aos EUA. 

Pela iminência de um reflexo regional da crise haitiana as Resoluções 841 e 862 

evocam a comunidade internacional para atuar no caso, enfatizando o indispensável trabalho 

conjunto da ONU com outras Organizações Internacionais, 

 
Reaffirming the international community‟s commitment to a resolution of the crisis 

in Haiti, including a restoration of democracy,(…) 

Welcomes the request of the General Assembly that the Secretary- General take the 

necessary measures in order to assist, in cooperation with the organization of 

American States, in the solution of the crisis in Haiti.
99

  

 

 

Ao fim, Cédras cedeu às pressões, e por meio das negociações entre a ONU, a 

OEA e as partes envolvidas no conflito, foram assinados o Acordo de Governors Island e o 

Pacto de Nova Iorque em 3 de julho de 1993. Ficando acordado, por exemplo, que Aristides 

voltaria a Presidência do Haiti e nomearia um novo Chefe para o Comando das Forças 

Armadas. Com isso, o Conselho de Segurança suspendeu os embargos após a aprovação pelo 

Parlamento de um novo gabinete. Entretanto, a Resolução (S/RES/862 - 1993) e o Conselho 

de Segurança (S/26352) previam que, para findar a crise no Haiti, além do retorno do 

Presidente, se fazia necessárias ações como, 

[…] a restoration of democracy, [...]the modernization of the armed forces as 

well as in the establishment of a new police force in Haiti under a proposed 

United Nations Mission in Haiti
100

; 

 

Esta resolução abria precedentes para o despacho e estabelecimento da Missão das 

Nações Unidas no Haiti (UNMIH) no território haitiano, que diante da rápida deterioração da 

situação do Haiti com a crescente ocorrência de assassinatos, violações de direitos humanos e 

sequestros, foi autorizada. 

                                                             
99 Reafirmando o compromisso da comunidade internacional  com a resolução da crise no Haiti, incluindo a restauração da 

democracia, (...)Congratula-se com a solicitação da Assembléia Geral para que o Secretário-Geral tome as medidas 

necessárias, a fim de assistir, em cooperação com a Organização dos Estados Americanos, na solução da crise no Haiti. 
100 [...] A restauração da democracia, [...] a modernização das forças armadas, bem como no estabelecimento de uma nova 
força policial no Haiti sob a proposta de Missão das Nações Unidas no Haiti. 
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Em 23 de setembro de 1993, por meio da resolução 867 (S/RES/87/1993) a ONU 

estabeleceu a primeira Força de Paz das Nações Unidas no país, a Missão das Nações Unidas 

no Haiti – UNMIH. Essa missão tinha inicialmente a duração estabelecida em 6 meses, 

apresentando como objetivos principais instaurar a democracia, modernizar as forças armadas 

e, criar, treinar e formar a policia nacional haitiana, até então inexistente. Outras informações 

gerais a respeito da UNMIH são suscitadas na tabela abaixo. 

 TABELA 5: INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNMIH 

LOCALIZAÇÃO Porto Príncipe / Haiti  

PERMANÊNCIA Setembro de 1993 a junho de 1996 

CONTINGENTE INICIALMENTE 

AUTORIZADO 

 700 militares (incluindo 60 treinadores); 567 policiais e 

01 unidade de engenharia de construção. 

CONTINGENTE AUTORIZADO AO FINAL DE 

1993 

1.200 soldados e pessoal de apoio militar; 300 policiais 

civis; 160 civis internacionais; 180 funcionários locais e 

18 Voluntários das Nações Unidas. 

DESDOBRAMENTO MÁXIMO DO 

CONTINGENTE 

6.065 militares e 847 policiais, apoiados por 619 civis 

(voluntários da ONU, locais e internacionais) 63  

CONTINGENTE AUTORIZADO 

OFICIALMENTE A ATUAR 

6.000 militares; 230 civis internacionais; 900 policiais 

internacionais; 30 voluntários da ONU; 200 civis locais;  

REDUÇÃO DO CONTINGENTE PARA A 

RETIRADA DA TROPA EM 1996 

 Até 1.200 

COLABORADORES COM TROPAS (listados até 

30 de abril de 1996) 

Argélia, Bangladesh, Canadá, Djibuti, França, Mali, 

Países Baixos, Paquistão, Federação Russa, Togo, 

Trinidad e Tobago e Estados Unidos. 

COLABORADORES COM OFICIAIS DA 

POLÍCIA CIVIL (listados até 30 de abril de 1996) 

Argélia, Argentina, Áustria, Bangladesh, Barbados, 

Benin, Canadá, Djibuti, Federação de Rússia, Filipinas, 

Francia, Guiné-Bissau, Jordânia, Mali, Nepal, Paquistão, 

Federação de São Cristóvão e Nevis, Suriname e Togo. 

FINANCIAMENTO TOTAL DA MISSÃO 

(contabilizado até maio de 1996) 

US$ : $315,794,700 milhões (valor bruto) 

MÉTODO DE FINANCIAMENTO Depósito em conta especial específica  

FATALIDADES 6 militares e 3 Policiais Civis 
Fonte: ONU. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unmih.htm> 

 

Baseando-se no mandato da UNMIH, percebe-se que a mesma era puramente 

voltada para o quesito militar como via de estabilizar e promover a segurança no Haiti. Para 

tanto, a mesma tinha a função principal de criar, separado das Forças Armadas, uma força 

policial, e promover a modernização e profissionalização das duas forças. Ao período, o 

mandato da UNMIH era visto como satisfatório, uma vez que supria as necessidades 

primarias e urgentes do país.   

Destaca-se oportunamente, a crítica feita por Matijascic (2008) antecipadamente, 

ao mandato e a finalidade pontual da UNMIH: ―[...] num momento tão conturbado criar forças 

policiais e reestruturar as forças armadas era apenas o primeiro passo, pois isso ainda não 

garantiria que os duvalieristas deixassem de agir para desestabilizar o poder de qualquer 

presidente (...)‖.  

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unmih.htm


104 
 

3.3 O DISCURSO DE SEGURANÇA INTERNACIONAL: O MANDATO E AS 

RESOLUÇÕES 

A deposição do então Presidente eleito Aristides, e a incidência de inúmeras crises 

humanitárias fizeram com que os olhos da comunidade internacional se voltassem novamente 

ao Haiti. A ONU, reconhecendo então a urgente necessidade de uma solução para a crise no 

Haiti, que estivesse de acordo com os artigos presentes em sua Carta, é chamada a intervir no 

caso. Desta maneira, a UNMIH é originalmente despachada para o Haiti através da Resolução 

867 do Conselho de Segurança, através da qual o Secretário Geral, 

Recalling the situation in Haiti and the continuing responsibility of the Council 

under the Charter for the maintenance of international peace and security, 

Concerned about the escalation of politically motivated violence in Haiti at this time 

of critical political transition, (...)Considering that there is an urgent need to ensure 

conditions for the full implementation of the Governors Island Agreement and the 

political accords contained in the New York Pact (...). [...]to authorize the 

establishment and immediate dispatch of the United Nations Mission in Haiti 

(UNMIH) for a period of six months so, Requests the Secretary-General to dispatch 

the United Nations Mission in Haiti on an urgent basis (...) (S/RES/867/93
101

). 

De acordo com o mandato da UNMIH, expresso através desta Resolução, o 

objetivo elementar da missão é o de permitir a retomada das operações normais do Governo 

haitiano, que dizem respeito, especialmente, segundo esta resolução, às funções policiais e 

militares do país, sob o controle civil. Assim, para manter a paz e a segurança internacionais, 

a missão deve buscar reformar a força policial e militar para então, restaurar o Estado de 

direito. Ademais, cabe a mesma ainda as tarefas de modernização das forças armas, 

treinamento e orientação de todos os níveis da policia haitiana (S/RES/867/93).   

Lançando mão da mesma resolução, pode-se advertir que em nenhum momento é 

citada a delicada condição que se encontravam os haitianos diante deste conflito, sobretudo, 

de cunho político. A passagem mais ―humana‖, por assim dizer, presente no mandato da 

UNMIH diz respeito à segurança dos profissionais integrantes da UNMIH, vejamos: 

 
Calls upon the Government of Haiti to take all appropriate steps to ensure the safety 

of United Nations personnel, as well as to ensure the freedom of movement and 

communication of the Mission (...).
102

 

 

                                                             
101 Tradução livre: Recordando a situação no Haiti e a contínua responsabilidade do Conselho, sob a Carta, para a 

manutenção da paz e segurança internacionais. Preocupado com a escalada de violência politicamente motivada no Haiti 

neste momento crítico de transição política, (...) Considerando que a necessidade urgente de assegurar condições para a plena 
implementação do Acordo Ilha do Governador e os acordos políticos contido no Pacto de Nova York (...). [...] autoriza a 

criação e envio imediato da Missão das Nações Unidas no Haiti (UNMIH) por um período de seis meses, Solicitando então 

ao Secretário-Geral que despache a Missão das Nações Unidas no Haiti, em caráter de urgência (.. .) 
102Tradução livre: Exorta o Governo do Haiti a tomar todas as medidas adequadas para garantir a segurança do pessoal das 
Nações Unidas, bem como para assegurar a liberdade de circulação e de comunicação da Missão. 
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Entretanto, no parágrafo seguinte, a própria resolução ressalta que, a segurança 

destes indivíduos é importante para que a missão tenha sucesso, alcance o objetivo esperado, 

pois apenas com as suas vidas resguardadas os peacekeepers poderão exercer suas tarefas de 

maneira satisfatória, “notes that such safety and freedoms are a prerequisite for the successful 

implementation of the Mission (...)” (S/RES/867/93. Parágrafo 7).  

Apesar das boas intenções expressas pelo pontual mandato da UNMIH, nem todos 

os haitianos viram isto de maneira benévola. Tanto que, em 11 de outubro de 1993, quando os 

profissionais da UNMIH tentaram desembarcar no porto haitiano, para iniciar os trabalhos da 

missão, foram impedidos pelos membros das FAH. Logo, a combinação realizada por meio 

do ―Acordo de Governors Island e do Pacto de Nova Iorque‖ é rompida. E o CS proclama 

estar 

deeply disturbed by the continued obstruction to the dispatch of the United Nations 

Mission in Haiti (UNMIH), pursuant to resolution 867 (1993), and he failure of the 

Armed Forces of Haiti to carry out their responsibilities to allow the mission to 

begin its work (...) (S/RES/905/94)
103

 

 

Em represália a ação das autoridades militares haitianas, o CS aplicou novamente 

o embargo comercial e restringiu o espaço aéreo do Haiti (S/RES/917), ativando outra vez a 

Resolução 873. Diante deste cenário, e ainda não obtendo êxito no desembarque das tropas 

em solo haitiano. Em 30 de junho de 1994, o CS estende o mandato da UNMIH, ao passo que 

tentava exaurir todas as medidas pacíficas de negociação com os militares haitianos, 

entretanto, sem sucesso. Sendo assim, o CS e a Secretaria Geral debatiam a possível adoção 

do mandato da UNMIH baseado no capítulo VI da Carta da ONU (S/RES/ 905/ 94). 

Entretanto, evitando recrudescer ainda mais a relação dos Organismos 

Internacionais com os haitianos, e principalmente reiterando que o objetivo principal desta 

intervenção era cumprir o que foi acordado no pacto, restaurar a democracia no Haiti e 

retornar Aristides ao poder, o CS lança a Resolução (S/RES/917/94), nela, o CS, 

 
Strongly condemning the numerous instances of extra-judicial killings, arbitrary 

arrests, illegal detentions, abductions, rape and enforced disappearances, the 

continued denial of freedom of expression, and the impunity with which armed 

civilians have been able to operate and continue operating.
104

 

 

                                                             
103 Tradução livre: profundamente perturbado pela contínua obstrução do envio da Missão das Nações Unidas no Haiti 
(UNMIH), nos termos da resolução 867 (1993), e na falha das Forças Armadas do Haiti em levar a cabo as suas 

responsabilidades a fim de permitir que a missão inicie o seu trabalho (...) (S/RES/905/94) 
104 Tradução livre: Condenando veementemente os inúmeros casos de execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, 

detenções ilegais, raptos, desaparecimentos forçados, estupro e a contínua negação da liberdade de expressão, e a impunidade 
com que civis armados têm sido capazes de operar e continuar operando. 
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Com isso, a Resolução expressa a preocupação onusiana frente a constante 

incapacidade das autoridades militares haitianas em cumprirem com sua parte no Acordo, 

frente às violações cometidas contra os indivíduos de partido políticos opostos. Pela primeira 

vez pode-se perceber em uma Resolução da UNMIH o anúncio da apreensão no que tange à 

condição de insegurança e violações de liberdades vivenciadas pela população.   

Com este contexto, a mesma Resolução salienta que, 

Stressing in this context the importance of a proper and secure environment for all 

legislative action agreed to in the Governors Island Agreement and the New York 

Pact, as well as preparations for free and fair legislative elections in Haiti, as called 

for in the constitution, in the framework of the full restoration of democracy in 

Haiti
105

. 
  

Sendo assim, a UNMIH recebe mais uma atribuição, conduzir o país ao 

estabelecimento de um ambiente favorável para que a mesma consiga organizar novas 

eleições, sob o monitoramento da ONU junto com a OEA, a fim de instalar novamente um 

governo legitimamente eleito. Com isso, o contingente da UNMIH foi autorizado a incorporar 

mais 600 homens (S/RES/917/94); (S/RES/940/94). 

A Resolução (S/RES/917/94) afirma ainda que a crise haitiana configura um 

cenário único e excepcional, e que a situação omissa criada pelas autoridades militares 

haitianas, mediante o não cumprimento do Acordo constitui uma ameaça à paz e a segurança 

da região. E por isso,  

the Council confirmed its readiness to consider the imposition of additional 

measures if the military authorities in Haiti continued to impede the activities of the 

United Nations Mission in Haiti (UNMIH) or failed to comply in full with its 

relevant resolutions and the provisions of the Governors Island Agreement
106

. 

 

 

Com isso, a UNMIH aponta com o seu grande diferencial, é a primeira operação 

de paz no Haiti a atuar, sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. A fim de agir de 

maneira mais rígida diante da indiferença dos militares, e deliberando definitivamente o uso 

da força, a ONU passou a dotar medidas adicionais, visando ultimar a crise política haitiana.  

Dentre as aplicadas, o CS decide que todos os Estados, sejam aqueles ou não, 

membros da ONU ou signatário do Acordo de Governors Island e do Pacto de Nova Iorque, 

devem negar permissão de decolagem, pouso ou sobrevoo sobre seu território; impedir a 

entrada em seu território de oficiais e trabalhadores das forças armadas e policiais além dos 

                                                             
105 Tradução livre: Salientando a este contexto, a importância de um ambiente adequado e seguro para toda a ação legislativa 

acordada no Contrato de Ilha do Governador e do Pacto de Nova Iorque, bem como a preparação para eleições livres e as 

legislativas no Haiti, como solicitado na constituição, em busca da plena restauração da democracia no Haiti. 
106 Tradução livre: o Conselho confirmou a sua disponibilidade em considerar a imposição de medidas adicionais, se as 

autoridades militares no Haiti continuarem a impedir as atividades da Missão das Nações Unidas no Haiti (UNMIH) ou 
deixarem de cumprir plenamente as resoluções e as disposições do Acordo Ilha do Governador. 
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participantes do Golpe de Estado ocorrido em 1991; e bloquear a importação e exportação das 

mercadorias vindas e dirigidas ao Haiti, exceto medicamentos e livros (S/RES/917/94). 

A fim de maximizar a eficiência desta iniciativa o CS, 

 
Calls upon all States, (...) and all international organizations, to act strictly in 

accordance with the provisions of the present resolution and the earlier relevant 

resolutions, notwithstanding the existence of any rights or obligations conferred or 

imposed by any international agreement or any contract entered into or any licence 

or permit granted prior to the effective date of the measures in this resolution or 

earlier relevant resolutions; Requests all States to report to the Secretary-General 

by 6 June 1994 on the measures they have instituted in implementation of the 

measures contained in the present resolution and earlier relevant resolutions; 
(S/RES/917/994. parágrafos 12 e 13)107 

 

Assim, a ONU convida a todos os Estados a colaborarem na represália ao poder 

militar estabelecido no Haiti, condenando todo aquele Estado que receber pessoas envolvidas 

direta ou indiretamente no Golpe de Estado ocorrido em 1991. 

Ademais, na Resolução (S/RES/917/94) o CS proclama ainda que, esta Resolução 

e as anteriores não serão revogadas até que haja a conclusão da troca por aposentadoria ou 

saída da liderança dos componentes do Alto Comando Militar do Haiti; que se possam 

realizar eleições e implementar a UNMIH, e retornar, no menor tempo possível, o presidente 

democraticamente eleito, Aristides. 

Apesar de empenhar todas as iniciativas multilaterais possíveis, contando com o 

auxilio de outros Estados, a Secretaria Geral da ONU não conseguiu avançar na questão pelas 

vias pacíficas. Uma vez que as FAH continuavam fracassando e se indisponibilizando a leva a 

cabo as suas responsabilidades para permitir que a Missão começasse seus trabalhos.  

Estando profundamente preocupado com a obstrução continuada, e por 

permanecer interpretando a situação do Haiti como uma ameaça a paz e a segurança 

internacionais, a reunião entre Ministros das Relações Exteriores da OEA, ocorrida em 9 de 

Junho de 1994, entre outras coisas, exige um reforço do mandato da UNMIH, 

 

Requests the Secretary-General to report to the Council (...)specific 

recommendations on the strength, composition, cost and duration of UNMIH, 

appropriate to its expansion and deployment, as recommended by the Secretary-

General, after the departure of the senior Haitian military leadership (...)Invites 

Member States to prepare to provide promptly the troops,police, civilian personnel, 

                                                             
107 Tradução livre: Exorta todos os Estados, (...) e todas as organizações internacionais, a agir em estrita conformidade com as 
disposições da presente resolução e das resoluções anteriores relevantes, não obstante a existência de quaisquer direitos ou 

obrigações conferidos ou impostos por qualquer acordo internacional ou qualquer contrato celebrado ou qualquer licença ou 

autorização concedida antes da data de vigência das medidas previstas na presente resolução ou nas resoluções anteriores 

pertinentes; Solicita a todos os Estados a informar o Secretário-Geral de 6 de Junho de 1994 as medidas que tenham sido 
adotadas contidas na presente resolução e nas anteriores (S/RES/917/994 parágrafos 12 e 13). 
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equipment and logistical support required for the appropriate configuration of 

UNMIH
108

; 

 

Entretanto, todas essas contundentes ações tomadas e explicitadas pelas 

Resoluções, a ONU não conseguiu obter o fim almejado. O Governo militar continuou a 

ignorar as investidas de pacificação da ONU. Tanto que expulsou, a Missão Civil 

Internacional no Haiti (MICIVIH), presente no país desde 1993, como a primeira missão com 

o foco exclusivamente nos direitos humanos.   

Assim, a junção de todos esses eventos citados, mais a crescente violação 

sistemática das liberdades civis haitianas e a onda de refugiados fizeram com que a ONU, 

definitivamente, passasse a atuar sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, 

 
(...) authorizes Member States to form a multinational force under unified command 

and control and, in this framework, to use all necessary means to facilitate the 

departure from Haiti of the military leadership, consistent with the Governors Island 

Agreement, the prompt return of the legitimately elected President and the 

restoration of the legitimate authorities of the Government of Haiti 

(S/RES/940/94)
109

. 

 

Com isso, a ONU autoriza, na (S/RES/940/94), o despacho de uma ação com não 

mais do que 60 funcionários, para estabelecer a coordenação adequada com a força 

multinacional e preparar a ocorrência de requisitos pacíficos mínimos para a implantação de 

UNMIH; após a conclusão do mandato da multinacional, de 30 dias, a UNMIH entraria em 

vigor. Desta maneira, o CS decidiu pelo envio da Força Multinacional, liderada pelos EUA e 

composta por contingentes de mais 28 países, a exemplo da Argentina, do Canadá e da França 

a fim de, 

(...) sustaining the secure and stable environment established during the 

multinational phase and protecting international personnel and key installations; 

and the professionalization of the Haitian armed forces and the creation of a 

separate police force; (...) assist the legitimate constitutional authorities of Haiti in 

establishing an environment conducive to the organization of free and fair 

legislative elections
110 

 

                                                             
108 Solicita ao Secretário-Geral que informe ao Conselho (...) recomendações específicas sobre a força, composição, custos e 

duração de UNMIH apropriada à sua expansão e implantação, como recomendado pelo Secretário-Geral, após a partida da 

chefia militar do Haiti (...) Convida os Estados-Membros a se preparar para fornecer prontamente as tropas, polícias, pessoal 

civil, equipamentos e apoio logístico necessário para a configuração apropriada de UNMIH; 
109 (...) Autoriza os Estados-Membros a formar uma força multinacional sob unificado comando e controle e, neste quadro, a 

usar todos os meios necessários para facilitar a saída do Haiti da liderança militar, de acordo com o Acordo Ilha do 

Governador, que prevê o retorno imediato do presidente legitimamente eleito e da restauração das autoridades legítimas do 
Governo do Haiti (S/RES/940/94). 
110 (...) Manter o ambiente seguro e estável estabelecida durante a fase da multinacional e a proteção do pessoal e das 

instalações internacionais;  e a profissionalização das forças armadas haitianas e a criação de uma força policial em separado; 

(...) ajudar as autoridades legítimas do Haiti no estabelecimento de um ambiente propício para a organização de eleições 
livres e legislativas 
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Nesta Resolução o CS enfatiza novamente que a segurança, e os seus dispositivos 

devam se estender a todas as pessoas envolvidas na realização da Operação, incluindo ainda o 

resguardo das missões humanitárias no Haiti e das instalações da ONU e da OEA. Não 

manifestando qualquer preocupação quando a segurança humana dos indivíduos haitianos. 

Na Resolução (S/RES/944/94) alegra-se com o fato da Força Multinacional ter 

conseguido implantar-se no Haiti, precisamente em 19/ 09/ 1994. Demonstrando estar, 

Looking forward to the completion of the mission of the multinational force and to the timely 

deployment of the United Nations Mission in Haiti (UNMIH) (S/RES/944/94). 

Enfim, na Resolução (S/RES/948/94) o CS congratula-se com a Carta do 

Secretário Geral (S/1148/1994) confirmando o retorno do Presidente Aristides ao poder. E por 

isso, a comunidade haitiana já poderia agora começar a ―reconstruir seu país com dignidade e 

consolidar a democracia em um espírito de reconciliação nacional‖. Expressando contento 

pelo fato da partida da liderança militar, pela convocação do Parlamento haitiano e pelo 

processo de implantação do Acordo de Governadores Island. Promulgando total apoio aos 

esforços do Presidente Aristide e dos órgãos do governo restaurado a fim de retirar o Haiti da 

crise e devolvê-lo à comunidade das nações democráticas, revogando então os embargos. 

Nas Resoluções (S/RES/964/94) e (S/RES/975/95) o CS reconhece o 

estabelecimento de um ambiente seguro e estável propício para a implantação da UNMIH, 

expressando apreço a todos os Estados que contribuíram na Força Multinacional. E assim, 

retoma os requisitos das Resoluções (S/RES/940/94) colocando fim à Força e passando à 

UNMIH a ampla responsabilidade e as funções no Haiti. 

Tendo a Força Multinacional e a UNMIH conseguido restabelecer o governo no 

Haiti, o CS (S/RES/1007/95) salienta a importância de eleições livres e justas, municipais, 

legislativas e presidenciais no Haiti, tidas como passos cruciais para a completa consolidação 

da democracia no país. Ressaltando que, a participação e compromisso da Comunidade 

Internacional no desenvolvimento econômico, social, judiciário e institucional do Haiti são 

importantes para a construção sólida de um ambiente seguro e estável no país. Ademais, o CS, 

Reaffirms the importance of a fully functioning, national police force of adequate 

size and structure to the consolidation of democracy and revitalization of Haiti‟s 

system of justice
111

;  

Assim, o CS reitera sua defesa em prol da restauração do sistema de justiça e da 

crucial criação da força policial haitiana, além da realização de eleições livres e justas como 

vias decisivas para a consolidação estável no Haiti. Isso porque, 

                                                             
111 Tradução livre: Reafirma a importância de um pleno funcionamento da polícia nacional em tamanho e estrutura 
adequados,na consolidação da democracia e na revitalização do sistema de justiça do Haiti. 
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Recognizes that the situation in Haiti remains fragile and urges the Government of 

Haiti, with the assistance of UNMIH and the international community, to establish 

without delay an effective national police force and to improve the functioning of its 

justice system (S/RES/975/95)
112

; 

 

                  E para atingir os objetivos estabelecidos nas Resoluções, o CS prorroga o mandato 

da UNMIH por um período de sete meses. Com bem ressalta Matjascic (2008), essa extensão 

de prazo foi estratégica, pois este período corresponderia exatamente à realização das 

próximas eleições, legislativa, municipais e presidencial. Assim, a presença da UNMIH 

asseguraria que Aristides completaria seu mandato, e principalmente, repassaria o poder a 

outro presidente eleito, garantindo a estabilidade política do país (S/RES/1048/96). 

Assim, o mandato e a condução da UNMIH ao longo dos 4 anos, reforçava o 

papel adotado pelo ONU no período Pós Guerra Fria, notadamente de exortar e receber apoio 

político, financeiro e operacional, por parte dos Estados-membros, apaziguar e solucionar o 

conflito em curso, bem como prevenir a recorrência deles. Assim, 

 
Recognizing the link between peace and development and that a sustained 

commitment by the international community to assist and support the economic, 

social and institutional development of Haiti is indispensable for long-term peace 

and stability in the country,
113 

 

Em virtude disso, reconhece e agradece a contribuição dada pelas Instituições 

Financeiras Internacionais, a exemplo do Banco Interamericano de desenvolvimento (BID), 

no processo de desenvolvimento do Haiti. Convocando os Estados Membros a contribuírem 

voluntariamente para o Fundo de Confiança da UNMIH a fim de garantir que a polícia seja 

devidamente treinada. Isto porque, reiteradas vezes, o CS afirma a importância de uma força 

policial nacional profissional para a consolidação da paz, para a estabilidade da democracia e 

para a revitalização do sistema de justiça do Haiti; 

No parágrafo 1 da Resolução (S/RES/1048/96), o CS congratula-se com a eleição 

democrática do novo presidente no Haiti e a transferência pacífica de poder entre os 

presidentes democraticamente eleitos. Em virtude disso, decide diminuir o contingente da 

UNMIH para não mais que 1.200 e solicita ao Secretário-Geral o início da programação até 

01 de junho de 1996, para a retirada completa de UNMIH. 

                                                             
112Tradução livre: Reconhece que a situação no Haiti continua frágil; insta o Governo do Haiti, com a ajuda da UNMIH e da 

comunidade internacional, em estabelecer, sem demora, uma força policial nacional eficaz para melhorar o funcionamento do 

seu sistema de justiça (S/RES/975/95) 
113 Reconhecendo a ligação entre paz e desenvolvimento,  e que um compromisso sustentado da comunidade internacional 

para ajudar e apoiar o desenvolvimento econômico, social e institucional do Haiti sao indispensáveis  para uma paz 
duradoura e estabilidade do país 
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A última Resolução referente à UNMIH (S/RES/1063/96), sinaliza o término do 

mandato da UNMIH, deixando no poder o presidente, René Préval, democraticamente eleito.  

A (S/RES/1063/96), entretanto, expressa certa preocupação quanto a escalada da 

violência política no país, sobretudo motivada pelo desmanche das Forças Armadas Haitiana 

por Aristides de maneira não programada, em 1995, causando relativa insegurança no país.  

 

Com isso,  

Calls upon all factions in Haiti explicitly and publicly to renounce,and to direct 

their supporters to renounce violence as a means of political expression
114

. 

 

 Diante deste cenário, a referida Resolução destaca que,  

 
(...) the situation in Haiti and the continuing responsibility of the Council under the 

Charter for the maintenance of international peace and security,
115

 

 

Por isso, exorta que a ONU garantam a liberdade de movimento e comunicação 

do seu pessoal, bem como a segurança destes como meio e pré-requisito para a 

implementação bem sucedida de qualquer atuação onusiana.  

Esta última resolução deixa exposta a forte insegurança quanto à manutenção da 

segurança no país, reabilitação econômica, e reconstrução estatal. Insinuando que, em caso de 

necessidade, a ONU pode vir novamente a ser convidada para intervir na questão. Entretanto, 

para que isto não ocorra, a presente resolução reforça a ideia de que o fortalecimento da força 

policial nacional haitiana é de suma importância para a manutenção da democracia e da 

segurança.   

 

3.4 O QUE SE APRESENTA NA PRÁTICA? 

A conjuntura problemática vem se manifestando no Haiti desde mesmo a 

conquista da sua independência. Inúmeros casos de Golpes de Estado, corrupção em massa, 

violações de direitos humanos, assassinatos, ausência de transições pacífica de poder só 

agravaram a débil situação haitiana. 

A UNMIH a partir de 1993 traçou algumas metas a fim de reestabelecer o país, e 

assim, devolver a paz e a segurança à região. Tendo em mente que o mandato da UNMIH 

delegava à missão as tarefas de  

Manter o ambiente seguro e estável; Proteger pessoal internacional e as instalações 

da ONU e da OEA; profissionalizar as Forças Armadas do Haiti e criar uma força 

                                                             
114 Exorta todas as facções e apoiadores a renunciarem publicamnete à violência no Haiti como meio de expressão política. 
115 Tradução livre: (...) A situação no Haiti e a responsabilidade contínua do Conselho no âmbito da Carta na manutenção da 
paz e segurança internacionais. 
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policial separada; estabelecer um ambiente propício para a organização de eleições 

livres e legislativas (S/RES/ 873/93); (S/RES/ 940/94). 

Para se tentar obter êxito no desdobramento da missão, deve-se levar em 

consideração a conjuntura interna do Haiti e a brevidade com que a ONU pretendia atingir os 

objetivos expostos no Mandato da UNMIH. Logo, o meio a ser utilizado para que o mandato 

fosse cumprido deveriam ser razoáveis e de acordo com o que a realidade do país 

proporcionava. Desta maneira, e levando em consideração esses fatores, primou-se no 

mandato da UNMIH pela reforma do setor de segurança, sobretudo, pela criação de uma força 

policial nacional independente do exército haitiano, como via para restabelecer o país e levar 

segurança para a região.  

Abaixo, serão descritos o modo de atuação posto em prática pela UNMIH, em 

cada um dos setores que a ela ficou delegado agir.  

 

3.4.1 REFORMA DO SETOR DE SEGURANÇA: CRIAÇÃO DA FORÇA POLICIAL 

 

A questão da segurança é vista como crucial em toda intervenção da ONU no 

Haiti. Desta maneira, esta problemática é repetidamente citada nas resoluções promulgadas 

pelo CS, como sendo aquela que merece a maior atenção e dedicação por qualquer missão.  

As Forças Armas do Haiti, sobretudo o exército, percebia-se como quarto ramo do 

Estado, atuando não apenas nas questões externas do país, mas igualmente no âmbito interno, 

como uma força nacional, de polícia. Isto só era possível porque o Haiti não possuía uma 

força policial. A função era ocupada pelo exército, que devido seu modo de atuação, era visto 

como violento, corrupto e inábil. Este fato, como se viu, traria muitos incômodos ao Haiti, 

uma vez que o exército muitas vezes foi o promotor de golpes de Estado que causaram 

retrocessos e insegurança ao país, solicitando as intervenções onusiana. 

Diante disso, a principal função da intervenção no Haiti, era exatamente a de 

manter a lei e a ordem no país, mediante a reforma das forças de segurança haitiana e com 

isso, garantir o retorno de Aristides ao poder. Logo, percebe-se então que, para se ter a 

reestruturação do Estado de maneira sustentável era preciso que antes, ocorresse reformas no 

aparato de segurança haitiano, incluindo o judiciário e o carcerário.    

A almejada reforma do setor de segurança do Haiti, segundo Secretário Geral 

(SG) da ONU, em seu informe S/1995/305, só seria conquista por meio da criação de uma 

força policial, separada das FAH, haja visto que o Haiti outrora nunca possuira uma força 

policial. Conforme o SG, 
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During my meetings with President Aristide on 30 and 31 March, I reiterated the 

importance of enabling the interim Haitian police to enforce law and order, in which task 

they would be assisted by the UNMIH civilian police (CIVPOL)
116

. 

 

Sendo assim, ficou decidido que seria da responsabilidade da UNMIH, bem como 

anteriormente da Força Multinacional, e até mesmo das missões que seguiram a UNMIH, 

criar, treinar e profissionalizar uma nova força policial, separada das FAH. Então, a ONU 

junto a CIVIPOL e ao Programa de Assistência Internacional de Investigação Criminal de 

Treinamento (ICITAP), por meio de um acordo bilateral entre EUA e Haiti prepararam cerca 

de 300 integrantes e formaram a Força de Segurança Interina Pública - IPSF ao final de 1994. 

Essa IPSF foi composta por ex-integrantes das FAH e de outros haitianos que haviam se 

exilado em outros países. Os ex-integrantes do exército que não foram absorvidos pela IPSF 

foram direcionados para empregos civis, porém nem todos conseguiram colocação, o que 

futuramente causaria convulsão na sociedade.  

Desta maneira, os planos do Governo criaram um profundo mal estar entre os ex-

oficiais e ex-soldados das FAH, logo após a dissolução das FAH por Aristides em 1995. Isto 

porque muitos oficiais e soldados do exército que não foram incorporados a IPSF também não 

foram recompensados. O que gerou incidentes, assassinatos e violência, na população civil 

haitiana, provocados por estes desmobilizados.   

Algumas medidas ainda em 1995 foram tomadas para reassentar os 

desmobilizados, alguns foram alocados nos Ministérios de Agricultura, de Obras Públicas e 

da Saúde, outros foram encorajados a entrar no Programa de reciclagem da Organização 

Internacional para as Migrações. Em 3 de fevereiro de 1995, o Presidente Aristide inaugurou 

uma nova Academia de Polícia, assim, os melhores cadetes da IPSF e do exército foram 

incorporados a esta nova academia, totalizando 375 alunos, e iniciaram um programa de 

treinamento, baseado no respeito aos diretos humanos. Em 13 de março mais 375 alunos 

foram vinculados a esta Academia, e assim sucessivamente.  Esta academia iria formar o que 

passaria a ser conhecido como a Polícia Nacional Haitiana (PNH) (S/1995/305). 

A cada turma que se formava e se incorporava a PNH, o mesmo número de 

pessoas da IPSF era desintegrado, sobretudo aqueles que tiveram pior desempenho no período 

da formação. Porém, quando a primeira turma de 3.000 formandos da Academia estava pronta 

para ser implantada, em junho de 1995, a Polícia Nacional ainda se apresentava longe do 

                                                             
116 Durante minhas reuniões com o Presidente Aristide, em 30 e 31 de março, reiterei a importância de permitir que a polícia 

interina haitiana se esforce para impor a lei e a ordem, onde as tarefa devem ser assistidas pela polícia civil da UNMIH 
(CIVPOL). 
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número desejável e necessário para manter a lei e a ordem no país, que seria de 7.000 

policiais. Buscando sensatez entre o número desejável de policiais e a capacidade 

orçamentária do Haiti, ficou acordado que o número efetivo de policiais a ser buscado no 

processo de formação da PNH passaria para 5.000.   

Este número foi alcançado, e o contingente da PNH passou a ser dividido entre os 

dez départements (as dez divisões administrativas do país), descentralizando então o poder 

sobre a polícia, uma vez que cada départements passaria a ter a sua chefia. Escoto (2009) 

destaca que este ato foi extraordinário, pois,  

(...) tornaria mais difíceis as conspirações para derrubar o governo, uma vez que os 

comissários eram na maioria das vezes escolhidos diretamente pelo presidente da 

república, o que enfraqueceu significativamente a autoridade e o poder do Diretor-

Geral da PNH (p.54). 

 

Afirmando ainda que, em consonância com o Secretário-Geral, essa distribuição 

da PNH pelo país, fez com que se tornasse  

 
(...) menos dependente da polícia das Nações Unidas, melhorou sua administração e 

fortaleceu seus relacionamentos, tanto pela criação de um efetivo quadro de 

comissários e detetives quanto pelo desdobramento de agentes por todo o país, 

aperfeiçoando o equilíbrio da cobertura policial entre a capital e as demais 

províncias
117

. 

 

Apesar de toda esta estrutura para formar a PNH sob os auspícios da ONU, 

contando ainda com a colaboração de alguns países como o Canadá, Japão e Coréia do Sul, os 

funcionários careciam ainda de equipamentos de comunicação e transporte. Fatores como 

atrasos no pagamento dos salários, a falta de aplicação da lei, o judiciário deficitário, 

contribuíram para que eles se desmotivassem na execução de suas atividades S/1995/305; /46.  

O que acabou propiciando que eles fossem aliciados pelos paramilitares, sendo 

então corrompidos, e com isso, infelizmente, a sua capacidade continuou a ser altamente 

questionável (S/1998/144). 

 

3.4.2 REFORMA DOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS, CARCERÁRIO E PENAL 

A ineficiência do setor judiciário, também impedia o bom funcionamento do setor 

da segurança do Haiti. Diante disto, a promoção de uma ampla reforma deste setor era de 

suma importância para o restabelecimento da lei e da ordem do país. De acordo com a 

resolução S/1995/305 do Secretário Geral, a reforma do sistema de justiça estava e sempre 

deve estar no topo da lista de prioridades de qualquer Governo. No caso do Haiti isso não se 

                                                             
117 Relatório do SG sobre a MIPONUH, S/1998/144, de 20 de fevereiro de 1998, seção IV, parágrafo 18 apud Escoto, 2009, 
p.56. 
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fazia diferente, uma vez que era apreendido que a reforma das forças de segurança e de justiça 

deveria ser promovidas de forma coordenada. 

In this regard, the establishment of the new Haitian police and the rehabilitation of 

the judicial system remain crucial both for maintenance of a secure environment and 

for the consolidation of democracy, respect for human rights and an end to 

impunity
118

.  

 

A fim auxiliar na reforma do sistema judiciário, a ONU implantou a Comissão 

Nacional da Verdade e Justiça, com a finalidade de investigar violações dos direitos humanos 

cometidas pelas autoridades militares responsáveis pelo golpe militar de setembro de 1991. 

Entretanto, o número de juízes e de Procuradores Gerais no país eram muito insignificantes e 

de baixa qualidade. Sem esquecer de citar a infraestrutura com a qual os funcionários judiciais 

tinham que lidar para trabalhar, pois mesmo que os funcionários tivessem certa competência, 

o sistema não funcionava, impedindo o desenvolvimento das atividades judiciais.  

Assim, coube a ICITAP tanto promover a reforma da polícia nacional, treinando a 

futura força policial, quanto o quadro de juízes e advogados que iriam compor o sistema de 

justiça nos 10 départements pelo país. Ao final de 1996, o número de juízes e advogados 

havia aumentado em cerca de 40%, passando de 30 para em torno de 120. A fim de incentivá-

los a cumprir a lei e melhorar seu desempenho, o Ministro da Justiça anunciou aumento nos 

salários dos funcionários judiciais. Entretanto, a reforma do judiciário necessitava ser 

promovida mais a fundo, uma vez que as leis apresentavam-se fortemente inadequadas, e 

privilegiando, claramente, a elite mulata haitiana. 

Outro quesito que necessitava de atenção e mudança era o sistema carcerário 

haitiano. Isto porque a inadequada infraestrutura das celas era imprópria para a correção e 

sobrevivência dos presos, os detidos eram tratados de forma desumana. As celas viviam 

superlotadas, não recebiam qualquer assistência médica e os alimentos que consumiam eram 

dados normalmente por suas famílias. Logo, escapes de presos eram muito comuns. 

Uma delegação do Centro da Secretaria de Direitos Humanos em Genebra e do 

Poder Prevenção do Crime, em Viena deu especial atenção a este problema. Desenvolveram 

em conjunto o Programa Alimentar Mundial (PAM) voltado para o fornecimento de comida 

para os presos, solicitado pelo governo haitiano. A Comissão Nacional da Verdade e Justiça 

com apoio financeiro do Canadá e da suíça promoveram reformas estruturais nas celas.  

                                                             
118A este respeito, a criação da nova polícia haitiana e a reabilitação do sistema judicial continuam a ser cruciais tanto para a 

manutenção de um ambiente seguro quanto para a consolidação da democracia, o respeito pelos direitos humanos eo fim da 
impunidade S/1995/305. 
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Eles promoveram ainda melhorias na infraestrutura dos tribunais de justiça, 

possibilitando a aquisição de equipamentos, que permitiram a catalogação de crimes e o 

julgamento de presos que há muitos anos estavam detidos. 

O SG da ONU ressalta em sua Resolução S/1995/305 II que o pleno 

funcionamento do sistema judicial e penal, e consequentemente, carcerário, são pré-requisitos 

no auxílio do desenvolvimento da reforma policial. Porém, a reforma desses setores se deu de 

maneira descompassada, uma vez que se deu maior atenção a criação da PNH em detrimento 

a reforma judiciária. Como bem destaca Escoto (2009), ―vigorosos esforços da polícia 

haitiana para a imposição das leis produziram mais criminosos acusados do que os tribunais 

tinham capacidade para julgar, e do que as prisões podiam abrigar (p.57)‖. 

    Logo, a falta de capacidade do judiciário em processar os infratores de direitos 

humanos ou criminosos comuns, superlotaram as celas novamente desmotivando os 

funcionários. Isto porque, se os suspeitos não fossem apresentados a um juíz em um prazo 

máximo de 48 horas, os supostos criminosos eram liberados, e uma vez livres, poderiam se 

vingar e retomar suas atividades criminosas. 

 

3.4.3 RESTAURAÇÃO DEMOCRÁTICA E PROMOÇÃO DE ELEIÇÕES 

 

Ao retorno do presidente Aristide era creditado à retomada da democracia, da paz, 

da ordem e estabilidade do Haiti. A realização de eleições era o símbolo máximo de 

democracia no país, uma vez que transições pacíficas de poder era acontecimento raro 

naquele país. A última extensão do mandato da UNMIH foi visando exatamente garantir que 

se teria a almejada troca de governo de forma tranquila.  

O regresso de Aristides em 1994, para completar o mandato, também serviu para 

que novas eleições fossem programas e para que os eleitores e candidatos fossem cadastrados. 

O ano de 1995 seria o marco na democracia do Haiti. Seriam realizadas eleições em todos os 

âmbitos, novos deputados, senadores e novo presidente. Foi então criada, como 

desdobramento da UNMIH, uma Equipe de Assistência Eleitoral em 22/12/1994, e um 

Conselho Eleitoral provisório, enviado pela ONU, a fim de auxiliar a Missão. Contando ainda 

com o auxílio e participação da MICIVIH e da OEA, todos empenhados visando à ocorrência 

de eleições livres e justas, e no exercício particular e irrestrito das liberdades de expressão e 

de associação dos haitianos aos partidos políticos. 

Assim, a Assistência técnica para o processo eleitoral foi fornecido em duas fases. 

A primeira correspondeu à etapa preparatória, contando com a visita de uma missão para 



117 
 

avaliação das necessidades para a ocorrência das eleições. A segunda fase, em que a maior 

parte da assistência técnica foi fornecida, correspondeu a criação do Conselho Eleitoral 

Provisório, tecnicamente tudo estava pronto. 

Já era de se esperar que tensões ocorressem no momento anterior ao 

acontecimento das eleições. A sociedade estava dividida, entre aqueles alvoroçados pelo 

acontecimento e aqueles que não descartavam que houvesse tentativas violentas para 

interromper o processo. Como bem destacou o SG a época, sabia-se da possibilidade de que o 

período anterior e posterior às eleições poderia ser usado como uma oportunidade para as 

pessoas acertarem as contas de cunho pessoal/partidário. 

Tanto a CIVIPOL, quanto a força militar da UNMIH e a recém-criada PNH 

participaram durante todo o processo eleitoral. Assim, todo o aparato de segurança foi 

montado, visando garantir a lisura das eleições, desenvolver programas de educação cívica, 

observar comícios de campanha, promover um clima de tolerância, monitoramento e 

relatórios sobre o clima político da campanha e ajudar na resolução de diferenças; investigar 

as denúncias de intimidação e violência ou relacionados com as eleições e a campanha 

eleitoral (S/1995/305). 

No início o cadastramento dos eleitores começou tímido, mas ao passo que se 

aproximava a data marcada para a ocorrência das eleições, ganhavam-se mais adesões. 

Quanto ao cadastro de candidatos, desde cedo se teve uma vultosa quantidade de registros. O 

que resultou em falhas na impressão de cédulas, uma vez que alguns candidatos não 

constaram nas cédulas. 

Finalmente, em 25 de junho ocorreu o primeiro turno das eleições. Segundo o SG 

o número de acontecimentos violentos ficou muito aquém do esperado, e assim, apesar do 

baixo comparecimento dos eleitores, 28%, a eleição foi considerada um sucesso. Em 13 de 

agosto ocorreram às eleições legislativas e municipais; entretanto, precisou-se de um segundo 

turno, ocorrido em 17 de setembro, apresentando uma ação mais coordenada dos organismos 

e uma participação de cerca de 30% dos eleitores afastados. Atrela-se a essa abstenção fatores 

como o desejo de que Aristides e seus partidários permanecessem no poder, a insatisfação 

com o modesto crescimento econômico do período e a prévia certeza de que os Lavalas 

venceriam as eleições (S/1995/305; S/1995/46; Escoto, 2009). 

O resultado das eleições foi anunciado. O Partido dos Lavalas obteve 17 das 27 

cadeiras do Senado; 66 das 83 vagas da Câmara dos Deputados e 102 das 133 Prefeituras. Na 

Presidência, o resultado foi a vitória de René Préval, com 87% dos votos. Essa eleição entrou 
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para a história no Haiti. Pela primeira vez na trajetória haitiana ocorreu a troca pacífica de 

presidentes democraticamente eleitos. Préval, o único chefe de estado haitiano eleito 

democraticamente que terminaria o mandato e o entregaria voluntariamente oa sucessor, 

tornando-se um dos líderes políticos mais destacados da história atual deste país. 

 

3.4.4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  

 

O acontecimento dos pontos supracitados é de suma importância para o 

desenvolvimento econômico e social deste país. O retorno do presidente Aristides e as 

repetidas promessas de ajuda por líderes mundiais e Instituições Financeiras Internacionais e 

de Desenvolvimento aumentaram as expectativas dos haitianos em relação às oportunidades 

de empregos, de educação e de uma vida melhor para todos. 

A bandeira levantada por Aristides era aquela que anunciava que com a sua 

vitória, o país vivenciaria a ―segunda independência do Haiti‖. Entretanto, o país trazia 

consigo uma longa historia de exploração de depredação. Outrora detentor de terras férteis e 

produtora de uma ampla gama de produtos cobiçados, o Haiti tornou-se um país, em sua 

maior extensão, de solo desmatado, arenoso e improdutivo.  

Este processo de instabilidade política arrastou o povo haitiano ao 

empobrecimento, situação que se cristalizou em indicadores. De acordo com cifras do Banco 

Mundial, o ingresso per capita no Haiti é de 390 dólares; em torno de 75% de sua população 

economicamente ativa ganha menos de 30 dólares mensais e 60% estão desempregados; mais 

de 20% de seus habitantes estão desnutridos; a taxa de alfabetização é de 45% e a expectativa 

de vida é de 51 anos no caso dos homens e de 52% no das mulheres
119

. 

Mediante a intervenção onusiana, o país começou a receber doações de outros 

países mais desenvolvidos, sobretudo dos EUA e dos países europeus. Mais de 40% do 

orçamento do país são cobertos com fundos provenientes da ajuda internacional. Uma 

estatística que seria ainda pior se não chegassem ao Haiti a cada ano mais de mil milhões de 

dólares em remessas enviadas pelos emigrantes. Conforme destaca Jackson (1996) apud Melo 

(2006), 

As mudanças internacionais de soberania contemplavam, também, um novo papel 

para a comunidade internacional, traduzido não apenas no respeito ao 

reconhecimento da soberania formal, mas no dever de assistência a estes quase-

estados, debilitados na sua capacidade de prover bens civis ou socioeconômicos as 

suas populações (p.119).  

   

                                                             
119

Programa das Nações Unidas. Disponível em> http://www.mirin.com.br/guia/PNUD< 
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Os investimentos vindos de países doadores eram destinados, sobretudo para a 

agricultura e a infraestrutura do país, uma vez que eles visavam implantar um efeito 

multiplicador no país. A exemplo da Europa que financiou 148 milhões de euros e a Espanha, 

que doou 2 milhões de euros ao país.  

A fim de promover o desenvolvimento, as doações foram investidas em projetos 

com resultados de curto e de longo prazo no país. Especialmente, naqueles que iriam impactar 

sobre a taxa de desemprego e erradicação da pobreza. Assim, foram destinados investimentos 

para o meio ambiente, principalmente para a agricultura, controle de erosão do solo, 

piscicultura e adubagem.  O Japão doou US$ 2 milhões para a reintegração de refugiados e 

deslocados. A UNICEF promoveu campanhas de erradicação do sarampo, que em 1996 se 

alastrou rapidamente pelo país, vacinando cerca de 3 milhões de crianças
120

.   

Parte dos investimentos também foi destinada a infraestrutura do país, de maneira 

especial, a disponibilidade de energia elétrica. As agências da ONU creditavam à eletricidade 

a retomada da atividade econômica, incluindo a indústria, onde ela teria um impacto 

significativo não só sobre o humor da população, mas também sobre sua segurança, como 

uma correlação direta existente entre apagões e crimes. 

 Entretanto, apesar de toda essa mobilização e investimento, apenas uma parcela 

da população conseguia se desenvolver com as aquisições emanadas do exterior
121

. E com 

isso, a falta de avanços notáveis naquela localidade, somado a percepção da insegurança 

pública neste local, parecia estar impedindo o investimento estrangeiro. Desta maneira, 

percebe-se o ciclo (vicioso) da segurança, no período, é ele quem determina todo o 

desenvolvimento do país, sem ela é impossível ter democracia, uma sistema judiciário 

eficiente e o pleno desenvolvimento da sociedade, seja em termos econômicos e/ou sociais. 

Fica claro, então, que uma ação coordenada deve ser implementada no Haiti a fim de retirá-lo 

deste espiral de miséria e violência.  

 

3.5 NÃO FOI DESTA VEZ: LIÇÕES E RESULTADOS 

 

A fim de testar a hipótese inicial desta dissertação, quantificando, ao fazer uso dos 

dados disponíveis, os resultados obtidos pela UNMIH, referente à sua atuação entre os anos 
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de 1993 – 1996
122

 no Haiti, serão utilizados alguns índices da Freedom House, do Country 

Indicator for Foreign Policy (CIFP), da Carleton University, no Canadá.  

Estas fontes não foram escolhidas de forma aleatória. São as que possuem grande 

reconhecimento internacional e acadêmico pela lisura e imparcialidade de seus resultados.  

Apesar de serem as mesmas utilizadas pela ONU e pela Human Security Network (HSN) para 

avaliar a sua condução em campo e vislumbrar quais os setores que precisam de mais atenção. 

É senso comum que os principais objetivos da UNMIH foram atingidos. Para 

justificar esta afirmação, é citado que se conseguiu que o presidente Aristide fosse restaurado 

ao poder; posteriormente, tivemos a primeira transição pacífica de governo entre dois 

presidentes democraticamente eleitos; as forças armadas haitianas, que tanto causaram 

retrocesso ao país, foram extintas, conforme desejado; uma nova força policial foi criada e 

principalmente, separada do domínio das FAH; foram realizadas eleições locais e nacionais, 

assim, novos prefeitos, deputados, senadores foram eleitos, além de um novo primeiro-

ministro e um novo presidente. Todos eleitos em conformidade com a constituição haitiana. 

Defende-se ainda que como resultado das ações empreendidas pela UNMIH, apesar de 

algumas exceções, que as violações de direitos humanos diminuíram sensivelmente.  

Os índices abaixo servirão para se ter uma opinião baseada em dados da situação 

haitiana em cada período, de acordo coma atuação de cada missão, levando em consideração 

que a operação de paz aqui em foco, a UNMIH, atuou nas áreas de reforma do setor de 

segurança, judiciário penal e carcerário, além da promoção do desenvolvimento econômico e 

social e restauração democrática. 

Como se sabe, o mandato da UNMIH foi caracteristicamente breve, o que pode 

ter atrapalhado o desenvolvimento e o resultado de suas atividades. Entretanto, baseando-se 

nos dados expostos abaixo para quantificar a eficiência da UNMIH em campo, serão retiradas 

algumas breves conclusões. 

TABELA 6: INDICES DEMOCRÁFICOS HAITI (1992-1996) 

 
FONTE: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl 

                                                             
122 O ano de 1992 quando possível é inserido na análise para auxiliar no estudo, permitindo uma comparação de como estava 
determinado setor antes da entrada da UNMIH e como o mesmo evoluiu durante a atuação da mesma. 

INDICADOR 1992 1993 1994 1995 1996 

População 6.722,040 6.850,560 7.009,040 7.168,000 7.336,000 

Indice total da 

população 

5 5 5 5 5 

População urbana 30.5 32,10 33,8 34,2 35,9 

População rural 69,5 67,9 66,2 65,8 64,1 
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Da análise da primeira tabela, parece interessante tecermos alguns comentários a 

respeito da crescente urbanização do país, ainda mais se considerarmos o estudo com mais de 

um ano de espaçamento. Percebemos, com os dados mostrados, a crescente urbanização no 

Haiti, especialmente destinados a capital do país, Porto Príncipe, onde tivemos um declínio 

(1992-1994) da população rural e proporcionalmente, o crescimento da população urbana, 

sem levar em consideração os imigrantes, sobretudo oriundos da República Dominicana 

(ZANELLA,2012).  

Nota-se que essa migração é constante e crescente no período observado, alguns 

autores afirmam que essa evasão da área rural foi motivada pelos reflexos da liberalização da 

economia do país promovida por François Duvalier, criando expectativas de melhores 

condições de vida na população. Os números correspondentes a ―popualção urbana e rural‖ 

dizem respeito ao percentual da população que habita cada zona. O índice total da populçaõ 

corresponde ao grau da mesma, nota-se que mesmo com o passar dos anos o Haiti e sua 

população não saíram do grau 5, a variância maior foi de deslocamente interno, do rural para 

o urbano. 

 Esse índice até seria positivo se caso tivéssemos uma correlata expansão da 

infraestrutura urbana das cidades para receber esta demanda, o que de fato não ocorreu, uma 

vez que os doadores internacionais não foram suficientes para reajustar a infraestrutura local, 

e os investimentos não foram dignamente canalizados, conforme mencionado nas resoluções. 

Crescendo a população eleva-se também a demanda por serviços básicos, entretanto, a 

CEPAL (2009) afirma que o saneamento básico do país mostrou um decréscimo de 49% a 

26% entre 1990-2006, o que afirma que esta migração se deu de maneira desordenada. 

Tabela 7: INDICES DE GOVERNANÇA E ESTABILIDADE POLITICA (1992-1996) 

 

FONTE: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl 

 

INDICADOR 1992 1993 1994 1995 1996 

Democracia N/A N/A 7 7 7 

Democracia - Índice de 

autocracia 

8 8 3 3 3 

Índice de Durabilidade 

regime 

7 7 9 8 8 

Pontuação dos direitos 

políticos 

7 7 5 5 4 

Pontuação Liberdades 

Civis 

7 7 5 5 5 

Índice de Direitos Civis 

e Políticos 

9 9 7 7 6 

Índice de Liberdade de 

Imprensa 

N/A N/A 9 5 6 

http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl
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Da análise da tabela 7 podemos aferir que o índice de autocracia melhorou 

significativamente, uma vez que o poder continuou na mão de políticos e não de militares 

estabelecidos por meio de Golpes de Estado. Se levarmos em consideração este fator 

poderíamos afirmar que a missão foi bem sucedida. Entretanto, o índice de durabilidade de 

regime nos demonstra o contrário, uma vez que tivemos a passagem, em curto espaço de 

tempo, de vários governantes. E nesse meio tempo, se teve que esperar muito para colocar no 

poder um governante democraticamente eleito, afirmando-se então, que a missão foi mal 

sucedida no quesito manutenção de governos. Isto porque os índices numéricos que se 

aproximam do número 10 correspondem a uma piora da situação analisada, e quanto mais a 

variância se aproximar do 0 significa uma melhora do cenário. 

O que alenta esta questão são as notáveis melhorias na pontuação dos direitos 

políticos e liberdades civis, e da análise destes em conjunto, demonstrando que os haitianos 

tiveram uma participação mais ativa na vida política neste período, motivado especialmente 

pelas constantes tentativas de restauração de governo. A liberdade de imprensa sofreu uma 

melhoria significativa, isso porque, a comunidade internacional estava atenta às 

arbitrariedades que se encontravam ocorrendo no Haiti, passando então a observá-los de 

perto.  

Tabela 8: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (1992-1996) 

FONTE: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl 

Da tabela 8, de antemão não poderíamos esperar expressivas melhorias, visto que, 

em nenhum momento nas resoluções concernentes a UNMIH foi mencionado preocupação 

com relação ao desenvolvimento humano daquela população, ressaltando ainda que, 

pouquíssimas, quase nulas, referências se fez nas resoluções com relação à promoção dos 

direitos humanos dos haitianos, quem sabe foi por estarem demasiadamente preocupados com 

o setor militar e político do país. Desta maneira, permanecem inalterados os índices de 

desenvolvimento humano, tanto aqueles aferidos pelo PNUD quanto pela CIFP. 

No mesmo caminho permaneceu a questão de gênero, sem nenhuma modificação 

entre 1992-1996, possivelmente pelo mesmo motivo, não ter sido expresso no mandato da 

INDICADOR 1992 1993 1994 1995 1996 

Indice de desenvolvimento 

Humano (PNUD) 

0.352 0.359 0.338 0.34 0.38 

Indice de desenvolvimento 

Humano (CIFP) 

8 8 8 9 N/A 

Índice de Desenvolvimento 

de Gênero (PNUD) 

N/A 0.354 0.332 0.335 N/A 

Índice de Desenvolvimento 

de Gênero (CIFP) 

N/A 8 8 8 N/A 

http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl
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UNMIH, nem em suas resoluções, a atribuição desta de atuar sob a temática.  Como visto, os 

organismos internacionais doaram vultosas quantias para a redução da pobreza e melhoria na 

infraestrutura do país, entretanto, a anarquia, a corrupção e a fragilidade governamental, 

presentes no país neste período, impediram a reconstrução econômica do país e o 

desenvolvimento econômico e social dos haitianos.  

Os índices numéricos que se aproximam do número 10 correspondem a uma piora 

da situação analisada, e quanto mais a variância se aproximar do 0 significa uma melhora do 

cenário. 

Tabela 9: DESEMPENHO ECONÔMICO (1992-1996) 

INDICADOR 1992 1993 1994 1995 1996 

Índice de 

crescimento do 

PIB 

9 8 9 4 7 

Pib per capita 7 7 8 8 8 

Inflação 7 8 8 8 7 

Importação US$ 

milhões 

311 499 448 797 822 

Exportação 

US$ milhões 

181 189 159 240 329 

FONTE: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl 

Por fim, a tabela 9 nos apresenta o desempenho econômico do país no período em 

que a UNMIH esteve em campo. O que deve ser citado como acontecimento de grande 

relevância, de acordo com esta tabela é que, apesar de termos uma melhoria no índice do 

crescimento do PIB em valores absolutos, entre os anos de 1994 e 1995, este crescimento não 

é acompanhado pelo PIB per capita, que apresentou uma depreciação. Ainda que o PIB per 

capita apresentasse os mesmos resultados do PIB total não teríamos uma garantia que a renda 

tivesse sido distribuída de forma igualitária. Ainda mais quando se trata de Haiti, onde a 

evolução econômica do país geralmente fica concentrada nas mãos de pequena parcela da 

população. 

O que deve ser citado como acontecimento de grande relevância de acordo com 

esta tabela é que, apesar de termos uma melhoria no índice do crescimento do PIB em valores 

absolutos entre os anos de 1994 e 1995, este crescimento não é acompanhado pelo PIB per 

capita, o que significa dizer que mesmo quando o PIB apresenta altas, estas não acompanham 

o crescimento populacional, os indivíduos ficam a margem da evolução econômica do país, 

concentrado nas mãos de pequena parcela da população.  

Notável também são os índices de relacionamento externo do país. Apesar dos 

índices de exportação crescer modestamente ao longo dos anos (1992-1996), a mesma não é 

capaz de cobrir as importações gerando um déficit crescente na balança comercial do Haiti. 

http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl
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Conforme Zanella (2012) tal comportamento decorre da ausência de incremento das 

importações para o crescimento econômico. Uma vez que as importações são para consumo 

próprio e não para promoção de desenvolvimento, o que faz com que a balança comercial do 

Haiti seja sempre negativa no período observado; ao passo que saem mais pagamentos para a 

importação de produtos do que entram recursos no país através dos ganhos das exportações.  

Zanella (2012) aponta que um dos fatores que permitem a proliferação deste 

cenário é a baixa participação do setor agrícola. Essa diminuição na produção do setor 

primário faz com que o país se torne cada vez mais dependente das importações, 

especialmente de alimentos.   

Apesar de pontuais sucessos, como a melhoria do PIB e das liberdades 

democráticas, se apreende que a Missão das Nações Unidas deixou o país antes que seus 

desdobramentos se assentassem em bases sólidas, e que com isso, fosse criada uma 

administração competente no Haiti, e que as instituições democráticas se tornassem 

autossuficientes e estivessem funcionando; e que significativas reformas econômicas fossem 

implantas e rendesse frutos.  

3.6 A ESPERANÇA RENASCE? A RESOLUÇÃO 1542 E A CRIAÇÃO DA 

MINUSTAH 

Após a UNMIH sair de cena em 1996, as instituições democráticas não 

estavam funcionando de maneira autossuficiente e o setor administrativo do Haiti ainda não 

estava consolidado, o que fez com que o legado deixado pela UNMIH fosse visto como 

válido, porém frágil. (SILVEIRA, 2009). 

Assim, com o seu afastamento, uma série de operações a sucedeu, a saber:  

Tabela 10: MISSÕES POSTERIORES À UNMIH 

MISSÃO PERÍODO DE VIGÊNCIA OBJETIVO/MANDATO 

Missão de Apoio das Nações 

Unidas ao Haiti (UNSMIH) 

1996-1997  

Missão de Transição das Nações 

Unidas no Haiti (UNTMIH) 
1997  

Missão de Polícia Civil das Nações 

Unidas no Haiti (MIPONUH 
1997-2000  

FONTE: criação própria com base no site <www.un.org>. 

Nota-se que todas com o objetivo maior de apoiar o governo na 

profissionalização da polícia e das forças armadas do Haiti, coordenar as atividades do 
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sistema ONU na construção das instituições de Estado e promover a recuperação 

econômica
123

.  

Chegado o ano de 2004, o país se preparava para comemorar o bicentenário 

de sua independência, porém o Haiti foi novamente solapado pela violência, uma vez que o 

presidente em exercício, Aristides, eleito em 2001, sob ameaça deixa o país em 2003, 

imergindo-o novamente em um espiral de violência e insegurança. Mesmo depois de dez anos 

de esforços na construção do Estado, as condições políticas, econômicas e sociais do país não 

melhoraram significativamente.  

Pierre-Charles (2004) apud Corbellini (2009, p.100) afirma que foi o 

ressurgimento de bandos armados o responsável por legitimar esta nova intervenção no país. 

Isto porque, a violência em grande escala e alargada no território tomava ao país, promovendo 

total colapso das instituições estatais, e o descrédito da polícia nacional haitiana, 

constantemente vista como corrupta e violenta. Conforme o autor, 

 
[…] se instalava um clima de fim de regime, resultado da combinação de alguns 
acontecimentos importantes: a crescente e significativa mobilização da população (partidos 

políticos, sociedade civil, estudantes, etc.) pedindo a saída de Aristide, a presença inesperada 

de grupos armados, as ferozes críticas da imprensa e finalmente o princípio de 

questionamento à legitimidade do governo por parte de certas instâncias internacionais. 
 

A violência se espalhou pelo país, bandos armados invadiram as cidades, 

principalmente a de Gonaïves, que tem grande concentração de pessoas. Somado a este 

cenário de selvageria em 29 de fevereiro de 2004, estando no segundo mandato e sendo 

acusado de corrupção, Aristides é deposto e obrigado a exilar-se na França, devido igualmente 

a pressões advindas da oposição, então composta por ex-militares, ex-policiais, pelo alto clero 

como também pelos ex-companheiros de política, desenganados pelas suas saídas do governo.  

Este cenário desembocou no país uma onda de conflitos civis armados, 

desestabilizando fortemente o país. Visando quebrar esse ciclo vicioso, em 30 de abril de 

2004 a ONU despacha para o Haiti a Missão de Estabilização das Nações Unidas do Haiti 

(MINUSTAH), por meio de sua Resolução 1542. Assim, a MINUSTAH vem com seu 

conceito de operação e força ajustado, a fim de se adaptar às novas circunstâncias do terreno e 

às exigências da situação política, socioeconômica e de segurança vigentes no país. Esta 

operação tinha a finalidade geral de restaurar a lei e a ordem e impedir a deterioração da 

situação humanitária. A composição da MINUSTAH pode ser resumida na tabela abaixo: 

                                                             
123 Não constitui como objetivo deste trabalho analisar todas as operações de paz enviadas ao Haiti, nem aquelas 

estabelecidas entre o fim da UNMIH e o despacho da MINUSTAH. Elas são citadas a fim de apontar que outras investidas 

foram postas em prática neste período, antes de se decidir pela adoção da MINUSTAH. Entretanto, pode-se afirmar que o 

insucesso destas operações ocorridas entre 1996-2004, uma vez que elas não obtiveram o sucesso esperado abrindo 
precedente para o estabelecimento da MINUSTAH no país.  
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TABELA 11: INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A MINUSTAH 

LOCALIZAÇÃO Porto Príncipe / Haiti  

PERMANÊNCIA 30 de abril de 2004 com extensão do mandato até 30 de junho de 2013. 

CONTINGENTE 

INICIALMENTE 

AUTORIZADO 

 6.700 militares; 1.622 policiais; 548 civis internacionais; 154 voluntários 

das Nações Unidas; 995 funcionários civis locais. 

CONTINGENTE MÁXIMO 

AUTORIZADO (em  junho de 

2010) 

8.940 militares; 4.391 policiais; 1.100 civis locais. 

DESDOBRAMENTO MÁXIMO 

DO CONTINGENTE 

7,340 militares; 3,241 policiais; 506 civis internacionais; 194 voluntários 

das Nações Unidas;   

CONTINGENTE 

AUTORIZADO 

OFICIALMENTE A ATUAR 

6.700 militares; 1.622 policiais; 550 funcionários civis internacionais; 150 

voluntários das Nações Unidas; 1.000 funcionários civis locais. 

PAÍSES COLABORADORES 

COM TROPAS MILITARES 

Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Equador, França, Jordânia, 

Nepal, Paraguai, Peru, Filipinas, Coreia do Sul, Sri Lanka, Estados Unidos 

e Uruguai. 

PAÍSES COLABORADORES 

COM POLÍCIAIS CIVIL 

Argentina, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Canadá, 

Central Africano, Chade, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Croácia, 

Egito, El Salvador, França, Guiné, Índia, Indonésia, Jordânia, Madagascar , 

Mali, Nepal, Níger, Nigéria, Noruega, Paquistão, Filipinas, , Rússia, 

Ruanda, Senegal, Sérvia, Serra Leoa, Espanha, Sri Lanka, Suécia, 

Tailândia, , Turquia, Estados Unidos, Uruguai. 

FINANCIAMENTO TOTAL DA 

MISSÃO (até 2011) 

US$: $ 676.000.100. 

MÉTODO DE 

FINANCIAMENTO 

Depósito em conta especial, mediante analise de necessidade dos Estados 

membros. 

FATALIDADES (até outubro de 

2011) 

66 militares; 33 policiais; 42 civis internacionais; 27 civis local e 6 outros 

(voluntários), totalizando 174 pessoas. 
FONTE: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/facts.shtml.  

 

Mediante tanto investimento, e composta por uma multidimensionalidade jamais 

vista antes, a MINUSTAH traz consigo uma ampla gama de atribuições, que vão desde o 

reestabelecimento do governo local, passando pela promoção da paz e da segurança regional, 

até a promoção de direitos humanos. Segundo o Embaixador Valdés apud Aldunate (2010, 

p.67), com relação à Resolução da MINUSTAH: ―This resolution was one of UN´s largest, 

most ambitious missions, and at bottom, it seemed that rather than solving an emergency 

situation, the challenge of the mission was to recreate a country. Fato que criou muitas 

expectativas na Comunidade Internacional, e, sobretudo, esperança nos haitianos de uma 

possível melhora nas condições de vida.  

 

3.7 O QUE VEM DE NOVO? A INSERÇÃO DO CONCEITO DE SEGURANÇA 

HUMANA: MANDATO E RESOLUÇÕES 

O Conselho de Segurança da ONU divulga em 29 de fevereiro de 2004 a 

Resolução 1529, na qual, 

Taking note of the resignation of Jean-Bertrand Aristide as President of Haiti mand 

the swearing-in of President Boniface Alexandre as the acting President of Haiti in 

accordance with the Constitution of Haiti, Acknowledging the appeal of the new 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/facts.shtml
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President of Haiti for the urgent support of the international community to assist in 

restoring peace and security in Haiti and to further the constitutional political 

process now under way,
124

  
 

Somado a isso, o CS mostra-se profundamente preocupado com a rápida 

deterioração da situação humanitária no país, e seu efeito desestabilizador na região, motivado 

pela persistência da prática da violência contra os civis. Com isso, mediante a requisição do 

Presidente Interino, intervir na questão a fim de apoiar uma solução pacífica e constitucional 

para a atual crise no Haiti.  

Determining that the situation in Haiti constitutes a threat to international peace 

and security, and to stability in the Caribbean especially through the potential 

outflow of people to other States in the subregion, Acting under Chapter VII of the 

Charter of the United Nations,
125

 

Exorta a comunidade Internacional, especialmente os Estados membros, a 

apoiarem a promoção de uma solução pacífica e duradoura para a atual crise no país. E assim, 

pede que os Estados membros contribuam com equipamentos, pessoal, além de recursos 

financeiros e logísticos, em caráter de urgência, para o cumprimento do mandato. Em 

complementaridade, no parágrafo 7, 

Demands that all the parties to the conflict in Haiti cease using violent means, and 

reiterates that all parties must respect international law, including with respect to 

human rights and that there will be individual accountability and no impunity for 

violators
126

; 

A fim de iniciar os trabalhos no país, autoriza a implantação da Força Interina 

Multinacional (MIF), por um período não superior a três meses, cuja finalidade seria a de: 

To contribute to a secure and stable environment in the Haitian capital and 

elsewhere in the country, as appropriate and as circumstances permit, [...] To 

facilitate the provision of humanitarian assistance and the access of international 

humanitarian workers to the Haitian people in need; To facilitate the provision of 

international assistance to the Haitian police and the Haitian Coast Guard in order 

to establish and maintain public safety and Law and order and to promote and 

protect human rights; To support establishment of conditions for international and 

regional organizations, including the United Nations and the Organization of 

American States, to assist the Haitian people; To coordinate, as needed, with the 

OAS Special Mission and with the United Nations Special Adviser for Haiti, to 

prevent further deterioration of the humanitarian situation
127

; 

                                                             
124 Tradução livre: Tomando nota da renúncia de Jean-Bertrand Aristide como Presidente do Haiti e a tomada de posse do 

presidente Boniface Alexandre como presidente interino do Haiti, de acordo com a Constituição do Haiti; Reconhecendo o 

apelo do novo presidente do Haiti para o apoio urgente da comunidade internacional para ajudar a restaurar a paz e a 

segurança no Haiti e no processo político constitucional em curso. 
125 Determinando que a situação no Haiti constitui uma ameaça à paz e segurança internacionais, e para a estabilidade no 

Caribe, especialmente através da saída potencial das pessoas para outros Estados da sub-região, Atuando sob o Capítulo VII 

da Carta das Nações Unidas, 
126 Exige que todas as partes envolvidas no conflito do Haiti deixem de usar meios violentos; e reitera que todas as partes 

devem respeitar o direito internacional, inclusive os direitos humanos; e que haverá responsabilização individual e nao haverá 

impunidade para os infratores; 
127 Para contribuir para um ambiente seguro e estável na capital haitiana e em outras partes do país, conforme o caso e as 

circunstâncias o permitam, [...] Para facilitar a prestação de assistência humanitária e o acesso dos trabalhadores humanitários 
internacionais ao povo haitiano em necessidade; para facilitar a prestação de assistência internacional à polícia haitiana e da 
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Assim como no ano de 1993, foi enviado novamente ao Haiti uma Força 

Multinacional Provisória, baseada no Capítulo 7 da Carta das Nações Unidas com a permissão 

do emprego de ―todas as medidas necessárias para o cumprimento do mandato‖. A MIF 

contava com tropas oriundas de do Chile, Canadá, Estados Unidos e França. 

Entretanto, esta nova investida não solicitava o retorno de Aristides ao poder, mas 

sim a assistência na continuação do processo político. Diferentemente da UNMIH, esta nova 

missão vai se basear no Capítulo 7. Porém não apenas com a finalidade de reformar o setor de 

segurança do país, uma vez que expressa estar preocupado com a segurança e as condições de 

vida dos civis haitianos, com a proteção dos direitos humanos, com o combate a pobreza e 

com a viabilidade da assistência humanitária no país; mas visando então o desenvolvimento 

econômico e social. Ou seja, estavam atentos à segurança humana dos haitianos, ainda que 

estas palavras não sejam mencionadas.   

Estando próximo de a MIF completar o seu mandato de 3 meses, o CS promulga a 

Resolução 1542, de 30 de abril de 2004 (S/RES/1542/2004), criando a Missão das Nações 

Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH), que iria substituir a MIF a partir de 1º de 

junho de 2004
128

. Segundo o Secretário Geral, no parágrafo 71 da (S/2004/300), 

La Mision tendria caracter multidimensional y ayudaria a Haiti a hacer frente 

a una compleja serie de problemas de manera sostenible, alcanzar la paz y la 

estabilidad, y desarrollar y fortalecer instituciones democraticas que fun-

cionen eficazmente; apoyaria el restablecimiento del imperio del derecho, y 

promoveria el desarrollo econ6mico y social, asi como una buena gestion de 

los asuntos pablicos. La Mision desarrollaria estas actividades en estrecha 

cooperacion y coordinacion con las autoridades de Haiti en los pianos 

nacional, regional y local, asi como con los agentes de la sociedad civil y In 

poblacion en general. 

 

Desta maneira, atuando sob o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, decide que a 

MINUSTAH deve ter o seguinte mandato:  

I. 

a) manter um ambiente seguro e estável (...); 

b) apoiar o Governo de transição na supervisão, reestruturação e reforma da Polícia 

Nacional do Haiti, de acordo com padrões democráticos de policiamento, 

[...]incluindo formação de gênero, (...) 

c) Apoiar o Governo de Transição, em particular a Polícia Nacional do Haiti, com o 

Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) global e duradouro, para 

                                                                                                                                                                                              
Guarda Costeira do Haiti, a fim de estabelecer e manter a segurança e ordem pública,  e para promover e proteger os direitos 
humanos, apoiar criação de condições para que as organizações internacionais e regionais, incluindo as Nações Unidas e a 

Organização dos Estados Americanos, possam ajudar o povo haitiano; coordenar, sempre que necessário, com a Missão 

Especial da OEA e com a Assessora Especial das Nações Unidas para o Haiti, para evitar uma maior deterioração da situação 
humanitária; 
128 Segundo o Informe do Secretário-Geral sobre Haiti S/2004/300, o MIF não obteve o êxito esperado devido a dois fatores 

principais: a recente composição do governo provisório, fato que limitou a interação entre a missão recém chegada com as 

autoridades haitianas, e devido as condições de segurança que limitaram as possibilidades de visitar zonas fora da capital, a 
exemplo de Gonaives e Les Cayes. Disponível em: <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/300> 
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todos os grupos armados (...) 

                                                               [...] 

  e) proteger o pessoal da ONU, as instalações e equipamentos para garantir a 

segurança e A liberdade de movimento dos seus funcionários (...) 

  f) proteger civis sob ameaça iminente de violência física, dentro de suas 

possibilidades e áreas de implantação, sem prejuízo das responsabilidades do 

Governo de Transição e das autoridades policiais; 

II. Processo Político: 

(a) apoiar o processo constitucional e político em andamento no Haiti (...) 

                                                               [...] 

III. Direitos Humanos: 

                                                               [...] 

  (b) acompanhar e informar sobre a situação dos direitos humanos, em colaboração 

com o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, 

incluindo a situação de refugiados e pessoas deslocadas; 

Ao que parece, a experiência vivenciada pela UNMIH serviu de aprendizado para 

a MINUSTAH. A fim de evitar reavivar os desconfortos trazidos pelo descontento do ex 

militares do exército, que ficaram em sua grande maioria, relegados, após a desmobilização 

das FAH, a MINUSTAH trouxe como atribuição o desenvolvimento de um plano de 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) para todos os grupos armados, 

incluindo mulheres e crianças associadas, assim como o controle de armas(S/RES/1542/2004). 

A Resolução (S/RES/1542/2004) expressa ainda seu compromisso e preocupação 

com a segurança humana dos haitianos. Condenado as violações de direitos humanos; solicitando 

que sejam tomadas todas as medidas necessárias para por fim a impunidade; encorajando o 

pessoal de Manutenção da Paz a prevenir e controlar o HIV/AIDS e todas as doenças 

transmissíveis e a promover o respeito aos direitos humanos. Diferente das outras missões o CS 

incentiva o pessoal da MINUSTAH a dedicar especial atenção a condição das mulheres e 

crianças; e por fim, o CS impõe a MINUSTAH a responsabilidade de proteger os civis diante da 

eminente ameaça da violência física.  

Isto tudo posto, pois, ―the situation in Haiti continues to constitute a threat to 

international peace and security in the region‖ (S/RES/1542/2004). Em virtude disso, a 

reconciliação política e os esforços para a reconstrução econômica continuam a se essenciais 

para a estabilidade e a segurança do Haiti (S/RES/1576/2004). 

A Resolução 1576, de 29 de novembro de 2004 condena todos os atos de 

violência e as tentativas de alguns grupos armados que em executar funções de aplicação de 

direito não autorizado no país. Sublinhando, neste contexto, a urgência da realização do 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR). Condenando igualmente todas as 

violações de direitos humanos e exortando o Governo haitiano em transição a tomar todas as 

medidas necessárias para por fim à impunidade. Assim, 
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Noting the continuing existence of challenges to the political, social and economic 

stability of Haiti and determining that the situation in Haiti continues to constitute a 

threat to international peace and security in the region (S/RES/1576/2004),
129

 

 

Convida a comunidade internacional a continuar a apoiar o Governo em transição, 

a atender as necessidades humanitárias provocadas por catástrofes naturais ocorridas no Haiti 

no ano de 2004. Com isso, decide prorrogar o mandato da MINUSTAH por mais períodos, 

conforme contava na Resolução 1542 (2004). 

A Resolução 1608 (2005) do CS da ONU reafirma o compromisso da 

Organização com a soberania, com a independência territorial, integridade e unidade do Haiti. 

Para tanto, salienta a importância de eleições livres e justas, que sejam abertas as todos os 

partidos políticos, desde que renunciem a violência, e que permitam a ampla participação dos 

haitianos.  

Condena ainda todas as violações de direitos humanos, incluindo a falta do devido 

processo legal e as prolongadas detenções preventivas, instando o Governo Transitório do 

Haiti a tomar todas as medidas necessárias para por fim à impunidade e promover o respeito 

pelo Estado de Direito, prosseguir com as reformas da PNH e do sistema judicial e 

correcional. Recordando a necessidade de abordar a violência contra as mulheres e crianças.  

O CS alegra-se com a aprovação do Programa Nacional de DDR pelo Governo 

Transitório do Haiti, pelo PNUD e MINUSTAH, enfatizando que a sua aplicação é 

indispensável para a estabilização da segurança, reconciliação e reconstrução política e 

econômica do Haiti. Observando que o povo haitiano deve assumir a responsabilidade de 

alcançar a estabilidade, a ordem pública e o desenvolvimento econômico e social do país.  

Aspectos da segurança humana também aparecem nesta Resolução. A 

MINUSTAH empreende esforços para implantar a Política de Tolerância Zero contra a 

exploração e abuso sexual, instando os países contribuintes a tomar todos os procedimentos 

necessários, desde medidas disciplinares e preventivas, para assegurar que tais atos sejam 

devidamente investigados e punidos. Somado a isso,  

 
Urges the Transitional Government to conduct through and transparent 

investigations into cases of human rights violations, particularly those allegedly 

involving HNP officers;  

[…] 

Urges the Transitional Government of Haiti and MINUSTAH to begin immediately 

effective implementation of the DDR programme and calls on all Member States to 

                                                             
129 Tradução livre: Notando a existência contínua de desafios para a estabilidade política, social e econômica do Haiti e 

determinando que a situação no Haiti continua a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais na região 
(S/RES/1576/2004), 
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provide timely financial, human and technical resources in support of this 

programme (S/RES/1608/2005).
130

 

 
Percebe-se, diferentemente da UNMIH, a atenção da MINUSTAH com as 

violações de direitos humanos. Invocando todos os atores envolvidos no processo de 

reconstrução do Haiti, a denunciar e investigar todas as possíveis transgressões, sejam elas 

promovidas pelos funcionários da PNH, ou da própria Organização.   

Após as autoridades haitianas, a MINUSTAH e os demais colaboradores da 

missão serem solicitados a aumentar e acelerar os esforços para preparar e garantir o 

desenvolvimento das eleições, a resolução 1658 (2006) felicita o povo haitiano pela 

concretização das eleições em 30 de abril de 2006. Esta eleição contou com a adesão de 80% 

do eleitorado cadastrado, o que nos leva a acreditar que a forte participação popular na 

eleição, mesmo com todas as dificuldades, indicava um clamor por mudanças.  

O CS defende a ideia de que a instalação do novo Governo representará um 

grande evento, marcando um novo capítulo nos esforços da Comunidade Internacional no 

Haiti. Ressaltando que além da concretização das eleições, a segurança e a consolidação das 

instituições democráticas no Haiti são fatores essenciais para a estabilidade e 

desenvolvimento do país. Esta resolução reafirma que o respeito e a promoção dos direitos 

humanos são componentes essenciais para sociedades democráticas 

A Resolução promulgada em 15 de agosto de 2006 (1702), 

 
Congratula o êxito da transição política pacífica para um governo eleito, bem como 

a eleição de um novo presidente do Parlamento, que vão dar ao Haiti uma 

oportunidade única de romper com a violência e instabilidade política do passado, 

A resolução interpreta como positivo o plano de reforma da PNH e apela que ele 

seja implantado o quanto antes. Desejando que, assim como este, outros planos voltados para 

a magistratura, o sistema penitenciário sejam desenvolvidos. Todos em coordenação visando à 

promoção dos direitos humanos e a proteção das liberdades fundamentais, a fim de acabar 

com a impunidade e a coerção.  

Assim, a Resolução destaca que a segurança, o Estado de Direito, a reforma 

institucional, a reconciliação nacional e o desenvolvimento econômico e social do país são 

fatores essenciais para a estabilidade permanente do Haiti. Com isso, condena todas as 

                                                             
130 Insta o Governo de Transição a conduzir investigações completas e transparentes sobre os casos de violações dos direitos 

humanos, particularmente aqueles supostamente envolvendo oficiais da PNH; 

[...]Insta o Governo de Transição do Haiti e a MINUSTAH a iniciar imediatamente a implementação eficaz do programa de 

DDR e exorta todos os Estados-Membros a fornecer em tempo útil os recursos financeiros, humanos e técnicos de apoio a 
este programa (S/RES/1608/2005).  
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violações dos direitos humanos ocorridas no Haiti, convidando todos os nacionais a 

renunciarem a violência.  

Entretanto, reconhecem que as condições para o desenvolvimento do Programa de 

DDR ainda é inexistente no país. Em virtude disso, solicita que a MINUSTAH volte seu 

trabalho também para os jovens. Assim, 

 

Requests MINUSTAH to reorient its disarmament, demobilization and reintegration 

efforts, to further that goal, towards a comprehensive community violence reduction 

programme adapted to local conditions, including assistance for initiatives to 

strengthen local governance and the rule of law and to provide employment 

opportunities to former gang members, and at-risk youth, in close coordination with 

the Government of Haiti and other relevant actors, including  the donor 

community
131

; 
 

Diante disso, a presente resolução salienta o quanto é importante à interação do 

Haiti com os demais países do cenário internacional. E com isso, insta o governo haitiano a 

continuar progredindo na sua estreita cooperação com todos os parceiros internacionais. 

Como fruto desta iniciativa, é citado o reingresso do Haiti no Conselho da Comunidade do 

Caribe (CARICOM).    

O CS inicia a resolução 1743 do ano de 2007 saudando os progressos realizados 

no processo político do Haiti no ano de 2006, mediante a condução bem sucedida das eleições 

nacionais, locais e municipais. Em seguida, apela para que todos os haitianos, inclusive o 

Governo, continuem a prosseguir com a prática do diálogo político e da reconciliação 

nacional como via de fortalecimento da governabilidade democrática.  

O CS defende a adoção de uma combinação de medidas para efetivamente 

desarmar, desmobilizar e reintegrar os membros de gangues para auxiliar o estabelecimento 

da segurança no país. Desta maneira, encoraja o governo haitiano em coordenação com outras 

organizações internacionais, a acelerar os esforços para esse fim, apelando que todos esses 

atores mantenham o ímpeto iniciado no Plano de Reforma da PNH, também na reforma do 

sistema judiciário e penitenciário de forma que os recursos e o planejamento sejam 

concebidos em conjunto.  

Vestígios da segurança humana também se apresentam nesta resolução. O CS 

solicita que a MINUSTAH trabalhe a fim de implementar os projetos de rápido impacto, que 

criem empregos e melhorem as condições de vida dos haitianos; o CS convida a MINUSTAH  

                                                             
131 Pede que a MINUSTAH reoriente  seus esforços de desarmamento, desmobilização e reintegração, em direção a um 

abrangente programa de redução de violência na comunidade, adaptando-se às condições locais, incluindo assistência a 

iniciativas de fortalecimento da governança local e do Estado de direito,fornecimento de oportunidades de emprego para ex- 

membros  de gangue, e jovens em risco, em estreita coordenação com o Governo do Haiti e outros atores relevantes, 
incluindo a comunidade de doadores; 
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a repensar seu programa de DDR para que este, o mais rápido possível, reduza os índices de 

violência e reforme os setores judiciais e penais, a fim de evitar prisões arbitrárias e detenções 

em condições desumanas. A resolução condena veementemente as graves violações contra 

crianças afetadas pela violência armada, bem como violência em massa e outros abusos 

sexuais cometidos contras meninas. 

O CS finaliza esta resolução saudando a equipe da MINUSTAH quanto ao 

trabalho desenvolvido na proteção e promoção dos direitos humanos das mulheres, e pelo 

respeito dado às questões de gênero. E pedindo que a MINUSTAH continue sensibilizando o 

público para que eles compreendam o papel da Missão no país.  

A Resolução (S/RES/1780/2007) vem repleta de informações a MINUSTAH. Em 

face da ansiedade do CS da ONU em reconstruir o Estado haitiano, solicita que o SG acelere 

o processo de peacebuilding no país, bem como a reforma dos setores de segurança e justiça, 

encorajando os doadores internacionais a colaborar como o desenvolvimento do Haiti.  

O CS expressa a sua alegria quanto as recentes medidas tomadas no sentido de 

alcançar uma estabilidade duradoura e democrática o Haiti. Citando a conquista obtida pela 

realização pacífica da rodada final de eleições municipais em 2007, que contou com a 

expressiva participação de mulheres e jovens. 

Reconhece melhorias significativas na situação da segurança nos últimos meses, 

mas notando que a situação da segurança permanece frágil, uma vez que o tráfico 

internacional de drogas continua a afetar a estabilidade do Haiti. Em virtude disso,  

Emphasizing the importance of cooperation between Haiti and neighboring and 

regional states in effectively managing and securing Haiti‟s borders, and in line 

with the shared interest to secure these borders (S/RES/180/2007
132

). 

 

       Desta maneira, a resolução (S/RES/1780/2007) admite a necessidade de a 

MINUSTAH estabelecer patrulhamento nas áreas de fronteira marítima e terrestre em 

conjunto com a PNH; sendo pedido ainda a esta Missão a expansão do seu apoio às 

instituições do Estado haitiano, especialmente fora da capital, Porto Príncipe, de maneira 

transparente a fim de ofertar credibilidade à governança nacional. Assim, 

Invites member states, including neighboring and regional states, in coordination 

with MINUSTAH, to engage with the Government to address crossborder illicit 

trafficking of drugs, arms and other illegal activities, and to contribute to 

strengthening HNP capacity in these areas
133

, 

 

                                                             
132 Tradução livre: Enfatizando a importância da cooperação entre o Haiti e os vizinhos e Estados na regiao na gestão eficaz 

da segurança das fronteiras do Haiti, e em linha com o interesse comum de assegurar essas fronteiras (S/RES/180/2007). 
133 Convida os Estados membros, incluindo os Estados vizinhos e regionais, em coordenação com a Minustah, para colaborar 

com o Governo para abordar o tráfico transfronteiriço ilícito de drogas, armas e outras atividades ilegais, e contribuir para o 
fortalecimento da capacidade PNH nessas áreas, 
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O CS exorta ainda que a MINUSTAH continue contribuindo na reforma da PNH, 

de maneira que a missão apoie a seleção, o treinamento e o monitoramento dos recrutas bem 

como a seleção de efetivos policiais para a função de instrutores, promovendo o 

fortalecimento da capacidade institucional da PNH. Isso visava também dar mais 

independência a PNH, ao passo que ela substituiria progressivamente os instrutores da 

CIVIPOL pelos policiais habilitados da PNH.  

A Resolução reconhece o trabalho meritório realizado pelas autoridades do Haiti e 

da MINUSTAH frente às necessidades das pessoas afetadas por desastres naturais, exortando 

que eles continuem a programar projetos que criem empregos e reestruturem a base social.   

Em relação à segurança humana dos haitianos,  

Requests the UN country team, and calls upon all relevant humanitarian and 

development actors, to complement security operations undertaken by the 

Government of Haiti with the support of MINUSTAH with activities aimed at 

effectively improving the living conditions of the concerned populations and 

requests MINUSTAH to continue to implement quick impact projects
134

; 
 

Sendo assim, o CS condena qualquer ataque aos profissionais da MINUSTAH e 

de outras organizações humanitárias internacionais que operam na ajuda humanitária, no 

desenvolvimento e nos trabalhos de manutenção da paz. Apela que a MINUSTAH e as 

autoridades haitianas continuem empreendendo esforços para promover e proteger os direitos 

humanos, além de treinar e educar a PNH, e outras instituições relevantes, a exemplo das 

organizações prisionais, baseadas nos mesmos direitos.  

Por fim, é requisitado a MINUSTAH que ela continue a proteger os direitos das 

mulheres e das crianças, além de permanecer buscando o desenvolvimento do Programa de 

DDR e a redução da violência. É pedido ainda o rápido desenvolvimento de um programa de 

controle e registro de armamentos, para tanto, é solicitado que os doadores acelerem o 

pagamento de seus compromissos.  

A única Resolução de 2008 (S/RES/1840/2008) posta pelo CS, reafirma seu apoio 

ao Governo do Haiti e acolhe a recente formação do Governo do Presidente René Préval, que 

passou a ter como Primeira-Ministra Michèle Pierre-Louis. Apoia ainda a aprovação de sua 

Política Geral governamental pelo Parlamento como marcha no sentido de proporcionar a 

governabilidade, a estabilidade e a democracia no Haiti, sinalizando uma nova oportunidade 

de colocar o processo de reforma em longo prazo, em voga. 

                                                             
134 Pede a equipe das Nações Unidas, e convida a todos os relevante atores humanitários e de desenvolvimento, a 

complementar as operações de segurança realizadas pelo Governo do Haiti com o apoio da MINUSTAH nas atividades 

voltadas para a melhoria efetiva das condições de vida das populações em causa; pede a MINUSTAH para continuar a 
implementar projetos de impacto rápido. 
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Este documento incentiva o Governo do Haiti e todos os outros atores políticos, 

sociais e econômicos relevantes do Haiti a fortalecer o diálogo democrático e a forjar 

o consenso em sua forma mais ampla e plural possível; reconhecendo que a liderança e 

a vontade política tanto do governo quanto desses atores são necessárias para reforçar a 

capacidade de governança nacional em abordar em sua agenda nacional, o maior número de 

questões. 

Reconhecendo a devastação sofrida pelos haitianos durante a temporada de 

furacões que resultou em danos aos setores agrícolas e de infraestrutura, impactando sobre a 

estabilidade e a segurança do Haiti, admite a natureza interligada dos problemas no Haiti. 

Reafirma então que fatores como o progresso sustentável em segurança, o Estado de direito e 

reforma institucional, a reconciliação nacional e o desenvolvimento, se reforçam mutuamente 

no enfrentamento a esses desafios (S/RES/1840/2008). 

Percebe algumas melhorias na situação da segurança haitiana nos últimos meses, 

entretanto, notando que a esta situação ainda permanece frágil, pois o tráfico internacional 

ilícito de pessoas, drogas e armas continuam a afetar a estabilidade do Haiti. Assim, 

Emphasizing the importance of cooperation between Haiti and neighbouring and 

regional states in effectively managing and securing both Haiti‟s land and maritime 

territorial borders, and in line with the shared interest to secure these borders
135

, 

 

Congratulando a aprovação da nova lei eleitoral, tendo em vista as próximas 

eleições, o CS acolhe o apoio ofertado pela OEA na atualização do registro de eleitores 

haitianos; somado a isso, alegra-se com os passos iniciais em direção ao fortalecimento e 

modernização do Sistema Judicial, em acordo com o Plano Nacional de Reforma da Justiça, 

incluindo a melhoria do acesso à justiça, aspectos cruciais na reconstrução e estabilização do 

Haiti. 

Em virtude da expertise adquirida pela condução e falhas das missões anteriores, 

sobretudo da UNMIH, reconhece a suprema importância de um comprometimento de curto e 

médio prazo dos doadores internacionais, encorajando-os a prosseguir com a assistência dada 

ao país. Desta maneira, solicita que o Governo haitiano faça total e consciente proveito do 

auxílio ofertado pela Comunidade Internacional, sobretudo nas áreas de justiça e segurança, a 

fim de prover seu desenvolvimento.  

Sublinhando a necessidade de implantação rápida de projetos altamente eficazes e 

visíveis que ajudem a criar empregos e que forneçam serviços sociais básicos, solicita que a 

                                                             
135 Enfatiza a importância da cooperação entre o Haiti e os Estados vizinho e da região na gestão eficaz e na garantia da 

segurança tanto a terra quanto as fronteiras marítimas do Haiti,em linhas de interesse comum de assegurar essas fronteiras, 
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MINUSTAH continue apoiando a PNH para garantir a segurança no Haiti, encorajando o 

governo haitiano e a MINUSTAH a continuarem realizando ações coordenadas para reduzir 

os índices de violência e criminalidade.  

Ademais, a resolução (S/RES/1840/2008) reconhece a importância de resolver as 

diferenças políticas por meio do diálogo e incentiva o Representante Especial do Secretário-

Geral a facilitar o diálogo entre o Governo do Haiti e todos os partidos políticos a fim de 

garantir que as instituições democraticamente eleitas possam continuar levando adiante o 

trabalho de reforma estabelecida na Estratégia Nacional para o Crescimento e Redução da 

Pobreza (DSNCRP). 

Por fim, pode-se reiteradas vezes perceber que as Resoluções da MINUSTAH, 

diferente do que foi intuído da UNMIH, dedicam especial atenção à segurança humana dos 

cidadãos haitianos. Isto porque, a Resolução sublinha a necessidade da MINUSTAH apoiar a 

redução da violência física contra os civis; auxiliar na promoção do DDR e dos direitos 

humanos. Assim, 

Requests the United Nations country team, and calls upon all actors, to complement 

security and development operations undertaken by the Government of Haiti with 

the support of MINUSTAH with activities aimed at  effectively improving the living 

conditions of the concerned populations and requests MINUSTAH to continue to 

implement quick-impact projects(idem 134) 

 

Ademais, solicita que a MINUSTAH continue proporcionando o treinamento da 

justiça e da PNH, além de outras instituições relevantes, baseado, sobretudo no respeito e na 

promoção dos direitos humanos e que atue com atenção na questão das detenções preventivas 

prolongadas. 

Pede-se ainda a MINUSTAH que continue com o seu trabalho para a redução da 

violência, que se realiza através do apoio dado à Comissão Nacional de 

Desmantelamento, Desarmamento e Reintegração, no registro de armas, na revisão das 

leis atuais de importação e posse de armas e na promoção de uma doutrina nacional de 

policiamento comunitário. 

Condena firmemente as graves violações contra as crianças afetadas por 

violência armada, bem como estupros e outros abusos sexuais contra meninas; solicitando que 

a MINUSTAH continue a promover e proteger os direitos das mulheres e das crianças, tal 

como estabelecido nas resoluções anteriores. Por fim,  

22. Requests the Secretary-General to continue to take the necessary measures to 

ensure full compliance of all MINUSTAH personnel with the United Nations zero-

tolerance policy on sexual exploitation and abuse, and to keep the Council informed, 
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and urges troop-contributing countries to ensure that acts involving their personnel 

are properly investigated and punished
136

; 
 

A última resolução analisada data de 13 de outubro de 2009, é iniciada 

enfatizando a necessidade de intensificar os esforços para apoiar a participação das mulheres 

no processo político; reconhecendo que o respeito pelos direitos humanos, a luta contra o 

problema da criminalidade e o fim da impunidade, são essenciais para garantir o Estado de 

direito e da segurança no Haiti 

Reitera a necessidade de o quesito segurança ser acompanhado pelo 

desenvolvimento, tanto em sua vertente social e econômica a fim de que o Haiti alcance uma 

estabilidade duradoura. Assim como presume os teóricos da Segurança Humana, a 

MINUSTAH admite a existência de um elo entre segurança e desenvolvimento; a crise dos 

alimentos e finanças ocorrida em 2008 no Haiti demonstrou isso, uma vez que a crise 

ameaçou o processo de estabilização do país e ao mesmo tempo, o bem estar dos haitianos. 

Reconhece que a situação da segurança melhorou um pouco durante o ano 

passado, mas notando que a mesma ainda continua frágil. E por isso, convida o Governo do 

Haiti, em coordenação com a comunidade internacional, a continuar a promover a reforma do 

setor da segurança, particularmente como previsto no Plano de Reforma da PNH. Em 

complementaridade,  

Underlining the need to accelerate the steps taken towards strengthening the 

judicial system in accordance with the national justice reform plan, including 

judicial institution modernization and improvement in the access to justice,  

Supporting the initial recommendations of the Consultative Commission on 

Prolonged Pretrial Detention and stressing the need to address the situation of the 

majority of Haitian prisoners
137

, 

O CS finaliza este bloco de 12 resoluções  

emphasized the need for coherence between, and integration of, peacemaking, 

peacekeeping, peacebuilding and development to achieve an effective response to 

post-conflict situations, and stressing the need for the Secretary-General to provide 

in his reports an indication of progress toward achieving a coordinated United 

Nations approach in Haiti and in particular on critical gaps to achieving 

peacebuilding objectives
138

, 

                                                             
136 Tradução livre: 22. Solicita ao Secretário-Geral que continue a tomar as medidas necessárias para assegurar o 

cumprimento integral de toda observância do pessoal da Minustah com as Nações Unidas sob a política de tolerância zero da 
exploração e abuso sexual, mantendo o Conselho informado; insta os países a contribuirem com tropas para garantir que atos 

que envolvam seus funcionários sejam devidamente investigados e punidos; 
137 Tradução livre: Sublinhando a necessidade de acelerar a tomada de medidas para o fortalecimento do sistema judicial, em 

conformidade com o plano nacional de reforma da justiça, incluindo a modernização das instituções judiciais e a melhoria do 
acesso à justiça; Apoia as recomendações iniciais da Comissão Consultiva em prisão preventiva prolongada e sublinha a 

necessidade de abordar a situação da maioria dos prisioneiros haitianos. 
138 enfatizou a necessidade de coerência entre, a integração entre, construção da paz, manutenção da paz, e reconstrução da 

paz, e desenvolvimento para alcançar uma resposta eficaz para situações pós-conflito, sublinhando a necessidade do 

Secretário-Geral fornecer em seus relatórios uma indicação do progresso alcançado com as abordagens das Nações Unidas no 
Haiti e, em especial,uma  lacuna com críticas sobre o que falta para atingir os objectivos de consolidação da paz, 
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O CS entende que a situação no Haiti continua a constituir 

uma ameaça à paz e à segurança na região, apesar do progresso conquistado até a data de 

hoje, uma vez que fatos como o tímido desenvolvimento econômico e social, a segurança 

humana dos haitianos, o DDR e a embrionária reforma do sistema de justiça, ainda 

preocupam a Comunidade Internacional. Neste sentido, reitera que mecanismos de 

reconciliação nacional, segurança, desenvolvimento e instituições democraticamente 

estabelecidas são essenciais na redução da pobreza e na estabilidade do país.  

 

3.8 O QUE SE APRESENTA NA PRÁTICA? 

 

As experiências das operações de paz são fundamentais para a institucionalização 

de princípios, normas e procedimentos gerais que servem para orientar o planejamento e a 

condução das mesmas. Estas experiências acumuladas pelo Secretariado da ONU é um 

elemento essencial para desenvolver expertise, o que lhe permitirá exercer influência no 

processo decisório e na adoção de medidas das operações de paz.  

O resultado da expertise adquirida pelo Secretariado ao longo dos anos gerou o 

―Relatório Brahimi‖. Ele se tornou produto dos esforços concentrados em torno da revisão das 

operações de paz, sob todos os seus aspectos. O Relatório recomendava uma ampliação da 

atuação das operações que paz, que antes se restringiram aos aspectos militares e políticos da 

crise e de seus desdobramentos, mas que deveriam abranger áreas como direitos humanos, 

polícia civil, meio ambiente e processo eleitoral (MELO, 2006). 

Assim, em meados da década de 1990, as resoluções do CS tenderam a agrupar os 

elementos dos mandatos das operações de paz multidimensionais, que abarcavam em seu 

cerne aspectos de segurança, feições humanitárias e provimento de assistência técnica.  

O mandato da MINUSTAH se caracteriza por essa multidimensionalidade. Desta 

maneira, ela foi originalmente criada tanto para ajudar o governo em transição a garantir um 

ambiente seguro e estável, como para reestruturar e reformar o aparato de segurança nacional 

do país, proteger civis sob iminente ameaça de violência e empreender esforços para 

promover e proteger os direitos humanos, e por fim, devia ainda apoiar os processos 

constitucionais e políticos do Haiti. Portanto, as suas atividades estavam voltadas para os 

seguintes setores
139

: segurança, desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR), 

reforma judiciária, direitos humanos, desenvolvimento econômico e social, e democratização. 

 

 

                                                             
139

 Segundo o Conselho de Segurança. Informe do Secretário Geral sobre o Haiti (S/2004/300) 16 / abril / 2004. 
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3.8.1 REFORMA DO SETOR DE SEGURANÇA 

A fonte suprema de distúrbio e insegurança no Haiti se origina, sobretudo, da 

violência presente no país desde o período de sua independência, adquirido perfis diferentes 

com o passar dos anos. Notadamente, não se pode vincular o ocasionamento da violência 

apenas à instabilidade política do país, outros fatores como a ausência respeitosa de um poder 

legitimamente instituído, o frágil desenvolvimento econômico e social dos haitianos e as 

condições de vida e sobrevivência desiguais entre eles também influíram sobre a estabilidade 

do país.  

Desta maneira, todas as operações de paz despachadas ao Haiti foram 

encarregadas da tarefa de reformar o setor de segurança. Assim, a MINUSTAH não se tornou 

exceção a esta regra, ela teve de lidar com as iniciativas de gangues armadas
140

,que tinham a  

intenção de desafiar o Governo em Transição, impetrando o medo e o terror ao promover 

assassinatos, tortura e supressões de pessoas no Haiti.  

Os anos de 2004 e 2005 foi o período em que a MINUSTAH fez um levantamento 

de todas as necessidades da população referente ao aparato de segurança do Estado haitiano, a 

fim de detectar as principais áreas de turbulências e atores promotores dos atos brutais
141

. 

Assim, a primeira iniciativa da MINUSTAH em coordenação com a Polícia Nacional 

estabeleceu em outubro de 2004 o Centro de Operações Conjuntas, que tinha a finalidade de 

controlar a situação de insegurança no país e restabelecer a confiança da população n polícia. 

O Centro realizou mais de 10 operações conjuntas no ano de 2004, resultando em inúmeras 

detenções, porém se mostrou ineficiente em alguns desdobramentos, como o confisco de 

armas e a grande dificuldade em planejar e organizar as operações de maneira confidencial
142

.  

O Centro foi desativado em 05/outubro de 2006, uma vez que se percebeu que o 

que realmente se necessitava era de uma ampla e profunda reforma no setor de segurança do 

Haiti, e não apenas no âmbito de planejamento e execução das atividades policiais. Desta 

maneira, foi criado em 8 de agosto de 2006 o Plano de reforma da PNH. 

Este plano previa uma ação conjunta do Governo haitiano, das autoridades do país 

e da MINUSTAH no tocante a reforma do aparato de segurança, de maneira revolucionária, a 

fim de criar efetivamente uma nova força policial. Os informes (S/2006/60), (S/2006/592) e 

                                                             
140 Como bem ressalta o Secretário Geral da ONU em sua Resolução (S/2004/300), essas gangues são em sua grande maioria 

por políticos com grande poder aquisito que lucram com desestabilidade do país, incitados, por exemplo, pelo desejo de 
destituir o político, seu oponente, ora no poder. 
141 Somado a isso, os Informes (s/2004/698), (s/2005/124) e (s/2005/313) salientavam que as principais fontes de ameaça ao 

Haiti são principalmente os distúrbio civis, elevado número de armas ainda nas mãos de indivíduos criminosos e trafico e 

corrupção.  
142 (S/2004/300); (S/2004/698) 
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(S/2006/1003) estabelecem as diretrizes deste Plano. Ficando acordado então que, não mais 

incluiriam obrigatoriamente os ex-militares das FAH, os candidatos a incorporar a nova força 

policial teriam seus antecedentes criminais verificados, o treinamento seria executado de 

maneira mais rigorosa e o treinamento seria baseado no respeito e promoção dos direitos 

humanos e por um período maior. Toda esta articulação visava estabelecer uma PNH 

responsável e eficiente que atuasse de maneira imparcial, pois só assim reconquistaria a 

confiança da população. 

O Plano de reforma visava recrutamento, treinamento (por 10 meses e não apenas 

3 meses como era antes), aumento de contingente, captação de equipamentos para as bases 

policiais, a construção de novas instalações policiais, tudo voltado para a nova formação da 

PNH, de maneira que ela pudesse atuar também no policiamento comunitário. O plano estava 

alçado no valor de US$ 698 milhões que viria de contribuições de países doadores, como 

EUA e Canadá.  

Estima-se, de acordo com o Informe (S/2007/503) que já em 2007 podiam-se 

sentir positivos reflexos da implantação do Plano. Mais de três mil processos estavam 

tramitando na justiça e sendo investigados; a população já estava colaborando com a polícia, 

ao fornecer, em segredo, informações. Ainda em 2007, ao se perceber que o trabalho da 

missão estava crescendo foi-lhe requisitado que incluísse nas suas atividades o patrulhamento 

das fronteiras do Haiti, em virtude da vulnerabilidade das mesmas, que propiciavam um 

elevado grau de tráfico de pessoas, armas e drogas. 

O ano de 2008 demonstrou, segundo os Informes do SG da ONU, que a imagem 

da PNH frente à população havia melhorado; houve uma maior aceitação da presença da PNH 

nas ruas, pois passaram a interpretar a presença dos policiais como sinal de progresso, 

segurança e construção da paz. No mesmo ano, mais policias foram treinados e um trabalho 

conjunto entre a polícia e o judiciário passou a ser desenvolvido a fim de maximizar a 

eficiência e cumprimento das leis.  

Em 2009 (S/2009/4390) o ambiente de segurança no país permanece calmo, 

entretanto, as autoridades permanecem atentas a possíveis subversões de gangues armadas. 

Perceberam-se nesse período, devido à proximidade das eleições, ações de spoilers que 

buscavam minar o processo de estabilização do país, a fim de proteger interesses individuais. 

Durante este período empreendeu-se uma série de operações em Cité Soleil e em Martissant, 

que resultou em prisões de lideres de gangues, e no declínio de sequestros.  
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Percebe-se no Plano de Reforma certa preocupação com a segurança humana dos 

haitianos. Isto porque, além de se preocuparem em salvaguardar a segurança física dos 

indivíduos, atentavam para a igualdade de gênero dentro da formação da própria policia, 

reservando 9% do contingente para o recrutamento de mulheres. Ademais, o treinamento da 

nova corporação dedicava atenção à questão das minorias, mulheres e crianças, sobretudo, 

para a ocorrência de casos de abuso sexual.  

Entre 2004-2009 pode-se perceber uma melhora gradativa na segurança do Haiti, 

com a diminuição de índices de criminalidade, uma maior profissionalização da equipe 

policial e uma melhor infraestrutura da PNH. Entretanto, a PNH ainda se depara com 

problemas como baixo número de policiais, elevada ocorrência de tráfico e departamentos nas 

áreas rurais com equipe e equipamentos escassos.  

 

3.8.2 DESARMAMENTO, DESMOBILIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO (DDR) 

O processo de DDR passou a ser implantado pelas Nações Unidas na década de 

1980
143

, com o objetivo de contribuir para a segurança e a estabilidade dos países em 

situações pós-conflito, de modo que os indivíduos pudessem recuperar a confiança em ambos 

os lados, antes conflitados; promover a prevenção da violência, a reconciliação e liberar 

recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento social. É um programa que já foi 

aplicado em diferentes localidades como na Colômbia, Afeganistão e Ilhas Solomão, e para 

diferentes públicos, homens, mulheres e crianças (SAVE THE CHILDREN, 2013). 

O programa de DDR apresenta várias políticas e estratégias para o 

desenvolvimento da localidade, gestão de crise e avaliação de reestruturação com base no 

Sistema Integrado de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração das Nações Unidas 

(IDDRS). Admitindo que o DDR de ex-combatentes seja um processo complexo, pois 

envolve políticos e militares; além de questões de segurança, humanitárias e socioeconômicas.  

Tradicionalmente, os programas de DDR envolvem desarmamento de 

combatentes bem como a adoção de medidas de gerenciamento e controle de armas. Desta 

maneira, os combatentes são desmobilizados e incentivados a deixar os grupos combatentes e 

assumir funções na sociedade civil. Isso significa entregar as armas, receber educação com 

relação aos seus direitos civis, apoio psicológico para superar traumas, treinamento 

profissional e tornar-se elegíveis para começar uma nova vida longe da violência armada. 

                                                             
143 Mais informações sobre o DDR http://www.peaceopstraining.org/es/e-learning/course-descriptions/6/disarmament-
demobilization-and-reintegration-ddr-principles-of-intervention-and-management-in-peacek/ 
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"O DDR permite a desmilitarização de grupos opostos ou de outros grupos como 

forças paramilitares. Não significa somente o desarmamento da oposição - mesmo 

que tenham uma causa legítima, os ex-combatentes têm que ser reintegrados à 

sociedade. (...). Precisa incluir a reforma militar e da polícia, especialmente quando 

existem violações dos direitos humanos
144

" (SAVE THE CHILDREN, 2013). 

 

O programa de DDR foi aplicado no Haiti por meio da atuação da MINUSTAH, 

onde o Governo em Transição deveria estabelecer contato político com os ex-militares das 

FAH a fim de incentivá-los a engajar-se nesse programa (S/2004/300). 

Entretanto, os Informes (S/2005/124), (S/2005/313), (S/2005/631) reconhecem 

que o DDR não estava surtindo o efeito desejado no país e que por isso, o Programa deveria 

se adaptar a realidade local. A crise no Haiti não é uma situação de conflito armado 

convencional, os grupos armados não são bem definidos, não existem uniformes nem uma 

hierarquia claramente representada, diante deste cenário, em 2006, o Conselho de Segurança 

da ONU reconheceu que o DDR tinha que ser repensado.  

Assim, o programa não deveria ser voltado apenas focado em ex-militares 

individualmente, mas sim no desarme e reinserção de gangues armadas que se formaram, bem 

como de mulheres, jovens e crianças, outrora aliciadas pelo lucro que as gangues lhes 

ofertavam, onde se necessitava de um efetivo controle de armas. 

Foi por isso que em 2006 (S/2006/592) a ONU estabeleceu no Haiti o Programa 

de Redução da Violência nas Comunidades. Nos anos de 2006 e 2007 esse Programa 

estabeleceu 26 projetos de reinserção em diferentes localidades do Haiti, principalmente em 

Bel-Air e Cité Soleil, que resultaram no atendimento as vítimas de violência, na criação de 

empregos temporários e no regresso de membros de gangues para a vida civil (S/2007/503).  

Em 2008 foram lançados projetos de infraestrutura voltados para as comunidades 

afetadas pela violência e que estavam aderindo ao Programa, assim, 214 regressos e 7.572 

outras pessoas receberam gratificação para trabalhar na reconstrução dessas localidades.  

In addition, MINUSTAH and UNDP are assisting the Government in the revision of 

current legislation on the import and possession of arms and in the implementation 

of a weapons registry system (S/2008/202. Parágrafo 23)
145

. 

 

Os Informes de 2008 e 2009 congratulam a MINUSTAH e o PNUD, em 

colaboração com a comunidade, pela conquista de terem concluído 43 projetos do Programa e 

pelo envolvimento de mais de 60 mil pessoas nesta empreitada. Como resultados são 

                                                             
144 Daniel Luz, consultor da organização Save the Children da Suécia.  
145 Além disso, a Minustah e o PNUD estão a ajudar o Governo na revisão da legislação em vigor sobre a importação e posse 

de armas e na implementação de um sistema de registro de armas (S/2008/202. Paragráfo 23). 
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apontados a geração de empregos temporários para cerca de 13 mil trabalhadores, incluindo 

em média 5 mil mulheres e 1.100 jovens em risco.  

Ademais, o Programa ofertou ainda apoio médico e social para 1.500 crianças de 

rua; cursos profissionalizantes para 1.200 prisioneiros, incluindo 400 mulheres, que seriam 

absorvidos por empresas locais e circunvizinhas. Até o final de 2009 foram emitidas 4.520 

licenças de porte de armas para policiais e civis. Em parceria com o UNICEF e com o 

Ministério de da Cultura do Haiti 2.450 jovens foram nomeados como ―Embaixadores da 

Paz‖, por incentivarem a paz e o consenso em suas comunidades
146

. 

O que se percebe é que a mudança na estruturação do DDR, e a inclusão de uma faixa 

maior de indivíduos em risco e daqueles que sofrem com a violência dos grupos armados fez com 

que o programa surtisse melhores resultados na comunidade haitiana, o que contribui 

efetivamente para a redução da violência. O fato de o DDR estar centrado nas comunidades, 

sobretudo naquelas de maior população como Bel-Air e Cité Soleil, maximiza os resultado do 

Programa e a promoção da paz no país como um todo, consolidando em longo prazo a 

pacificação das comunidades.   

3.8.3 REFORMA DOS SISTEMAS JUDICIÁRIO, CARCERÁRIO E PENAL 

No processo de reconstrução de estados pós-conflito, o desempenho, pelas operações 

de paz, no tocante à reforma dos sistemas judicial e correcional geralmente é consoante com o 

(...) propósito geral de estabelecimento do Estado de direito e, portanto, de um 

modelo de Estado democrático liberal no ambiente doméstico, com o objetivo de 

alcançar um nível de estabilidade e segurança pública necessários não só para 

reduzir as chances de reincidência do conflito interno, mas igualmente para 

resguardar a segurança internacional (MELO, 2008, p. 107). 

Quando a MINUSTAH foi estabelecida em 2004,  

o sistema judiciário encontrava-se marcado pela impunidade, descrédito e 

ineficiência. Durante o conflito de 2004, quando todos os presos foram libertados, as 

instalações, equipamentos e arquivos penitenciários foram saqueados e destruídos. 

Os estabelecimentos prisionais estavam sem condições de uso e representavam um 

risco à saúde de presos e funcionários (MELO, 2008, p. 113-14). 

 

Por um bom tempo, os sistemas judiciário e correcional não foram prioridade para 

a missão, conforme percebido mediante análise das Resoluções do CS de 2004 e 2005 e início 

de 2006. As recomendações propostas neste período podem ser consideradas ―vagas‖ para 

acabar com os problemas identificados, o que pode ter atrapalhado consideravelmente a 

evolução da reforma do setor judiciário do país.  

                                                             
146(S/2008/582); (S/2009/202); (S/2009/129); (S/2009/439). 
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Fatores como a falta de vontade política de sucessivos governos do Haiti; ausência 

de confiança da população nos tribunais; a existência de uma justiça paralela; falta de um 

sistema de justiça para menores; superlotação, motins e más condições de instalações das 

prisões; a ocorrência de detenções arbitrárias e o desrespeito aos direitos humanos 

promoveram barreiras à reforma do sistema judiciário no país. 

Somente em 2007, quase três anos após a instalação da MINUSTAH no Haiti que 

ações concretas puderam ser percebidas. Em 31 de Julho e 2 de Agosto de 2007, o Senado 

aprovou por unanimidade três leis de suma importância para a reforma do judiciário. Uma 

dizia respeito à independência do judiciário, a segunda correspondia à criação do Conselho 

Superior do Poder Judiciário e da Escola de Magistrados a terceira tratava do status dos 

magistrados. Estas aprovações constituíram um relevante progresso e um passo crucial para a 

reforma legal do aparato jurídico haitiano, uma vez que eles seriam um quadro de referência 

das ferramentas e dos mecanismos no combate a corrupção, a impunidade e aos problemas 

éticos e disciplinares. 

Entre os anos de 2007 e 2008 a MINUSTAH, em coordenação com parceiros, 

continuou a fornecer assessoria técnica nas atividades do Ministério da Justiça e da Segurança 

Pública, empreendendo esforços na profissionalização dos atores do tribunal, modernização 

da infraestrutura e acompanhamento das denúncias e investigações das principais atividades 

criminosas (assassinatos e tráfico) (S/2007/503). Ademais, a Administração Penitenciária 

Nacional, com o apoio da MINUSTAH e do PNUD, desenvolveram um plano estratégico 

abrangente, incluindo estimativas de custos, para reforma do sistema prisional para os 

próximos cinco anos (2007-2012), abrangendo seis elementos:  

(a) the reinforcement of security in corrections facilities; (b) the improvement of prison 

conditions; (c) the improvement of working conditions for staff; (d) the professionalization 

of staff; (e) the restructuring of the prison system; and (f) the rehabilitation and social 

reintegration of inmates (S/2007/503. Parágrafo 45
147

). 

Percebe-se, com a leitura de outros Informes do SG, que a intenção principal das 

atividades empreendidas pela MINUSTAH neste setor estava voltada para agenciar o acesso 

de assistência jurídica aos necessitados (S/2007/503). Com isso, optou-se entre 2008-2009 

pelo estabelecimento de postos de assistência jurídica nas principais comunidades, como Cité 

Soleil, Port-de-Paix, Jacmel, Les Cayes e Jerémie. A fim de que essa aproximação 

                                                             
147 a) reforço da segurança nas instalações de correções; (b)  melhoria das condições carcerárias, (c) melhoria das condições 

de trabalho para o pessoal; (d) profissionalização do pessoal, (e) reestruturação do sistema penitenciário, e (f) reabilitação e 
reintegração social dos reclusos (S/2007/503. Paragrafo 45). 
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incentivasse as vítimas a denunciar formalmente seus agressores, visando dirimir a 

impunidade.  

Um processo de aceleração de julgamento foi realizado em 2008, resultando na 

liberdade de 795 presos, incluindo mulheres e menores de idade, acusados de pequenos 

delitos (apropriação indébita e lesão corporal culposa), mas por inexistir no código penal 

haitiano, penas alternativas, os acusados foram encarcerados. Esta medida objetivava 

principalmente reduzir a superlotação das penitenciárias.  

A situação das penitenciárias do Haiti é uma questão que ainda preocupava a 

MINUSTAH e o governo haitiano, sobretudo devido às rebeliões, fuga de presos e a 

desconfiança quanto a real condenação dos criminosos, onde esta última incentivava a prática 

do linchamento como vingança. Entretanto, admite-se que a atuação da missão tem 

desempenhado um papel crucial nesta questão, oferecendo apoio técnico, contribuindo com 

contingente permanentemente presente no contorno dos presídios e promovendo treinamento 

de agentes penitenciários. Porém, deve-se admitir que essas atividades apenas satisfazem as 

necessidades mais urgentes daquele país, sendo preciso que se continue investindo na 

aquisição de equipamentos, na formação de equipes especializadas para cada setor que se 

tome uma atitude quanto as detenções prolongadas. 

 

3.8.4 DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA HUMANA 

 

A violência que abate o território haitiano tem raízes profundas, sendo resultante 

de uma combinação de fatores relacionados ao passado de exploração colonial e a luta pela 

independência, à escassez econômica, à competição pelo poder e a uma cultura autoritária 

fortemente consolidada. 

De acordo com o informe do Secretário Geral (S/2004/300), as violações de 

direitos humanos ocorridas no Haiti são fonte de grande preocupação para a comunidade 

internacional. As instabilidades políticas e institucionais e o empobrecimento 

socioeconômico, reforçam o sentimento de insegurança, impunidade e anarquia. À época do 

despacho da MINUSTAH, elenca-se como as mais recorrentes violações no país os 

assassinatos, detenções indevidas, sequestros, agressões nas mais diversas formas, tráfico de 

seres humanos, além de abusos sexuais cometidos contra meninas e meninos, mulheres e 

crianças e o recrutamento delas para a formação de ―crianças-soldados‖. 

Segundo o Informe (S/2004/698), a insegurança e os constantes problemas no 

funcionamento das estruturas de aplicação das leis contribuem para que a situação dos direitos 
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humanos continue precária. Entretanto, conforme percebido no período de vigência da 

MINUSTAH ameaças e vulnerabilidades influenciadas não apenas por questões políticas e 

militares contribuíram para a depredação da situação humanitária no país, 

 
A situação humanitária no Haiti continua a ser complexa, agravada pela pobreza 

crônica e degradação ambiental. A parte sul do Haiti sofreu grandes inundações em 

24 e 25 de Maio, que severamente afetadas as cidades de Mapou e Verrettes Fonds, 

matando, de acordo com números do governo, 1.261 pessoas, com 1.414 

desaparecidos mais (S/2004/698, Paragrafo 43). 

 

 A MINUSTAH teve de lidar com os fenômenos da natureza, na condução de seu 

mandato, uma vez que o meio ambiente depredado, especialmente a ocorrência de chuvas 

torrenciais, causaram mortes, devastação, prejuízos na agricultura e na infraestrutura da 

cidade como um todo, criando um desafio particular a essa missão. Em virtude dessa 

necessidade, a MINUSTAH trabalhou nos anos de 2004 e 2005, em coordenação com a 

Oficina das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, criando pontos de distribuição para 

fornecimento de alimentos, limpeza e primeiros socorros.  

Em 2005, apesar do setor de segurança apresentar sensíveis melhoras, a situação 

dos direitos humanos ainda inspirava cuidados. As detenções continuavam ocorrendo de 

maneira arbitrária, e o sistema carcerário continuava deficiente, e as crianças e mulheres 

permaneciam alvo de violências. A fim de dirimir o problema que acometia as crianças, a 

MINUSTAH em cooperação com a UNICEF, colocou em funcionamento, no ano de 2007, o 

Juizado de Menores de Porto Príncipe, a fim de tratar da situação dos menores infratores. Foi 

dada atenção também à situação vivenciada por mais de 150 mil crianças envolvidas pelo 

fenômeno restaveck, no qual elas são adotadas e acabam sendo escravizadas pela família que 

as adotou, e na maioria das vezes, sofrem abusos sexuais. 

A situação das mulheres também recebeu a atenção da Missão, que em 

coordenação com a CIVPOL possuem uma Unidade de Gênero instalada no Haiti a fim de 

promover a proteção dos direitos das mulheres e inseri-las na sociedade, de forma que elas 

possam gozar de todos os direitos permitidos aos homens. 

Ainda em 2007 a MINUSTAH firmou parceria com a OIM (Organização 

Internacional para Migração) a fim de coibir o tráfico de pessoas, especialmente de crianças, 

que envolvidas pelo fenômeno restaveck ou não, estavam sendo enviadas a famílias no 

exterior, sem a legal adoção. 

O ano de 2008 foi marcado, na questão dos direitos humanos do Haiti, pelas 

campanhas educacionais promovidas pela MINUSTAH, por se acreditar que uma educação 
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baseada no respeito aos direitos humanos e a conscientização das crianças transformaria a 

sociedade haitiana em longo prazo. Assim, a missão desenvolveu em conjunto com a PNH 

uma campanha informativa a fim de abastecer os haitianos de conhecimentos em torno dos 

direitos das mulheres, das crianças e dos principais crimes cometidos contra esses grupos.   

Devido aos prejuízos causados pelas chuvas a ONU desenvolveu o Programa 

Mundial de Alimentos (PAM) distribuindo um total de 6.386 toneladas de alimentos entre 

mais de 160 mil pessoas, admitindo a suprema necessidade da adoção de projetos mais 

concretos de assistência alimentar destinado a esses grupos vulneráveis. Ao final de 2009 

estava em execução mais de 57 projetos de curto prazo em distintas áreas, incluindo a 

agricultura, a saúdes, doenças, educacional, de infraestrutura, água e saneamento básico.  

Após mais de 5 anos de intervenção da MINUSTAH no Haiti, apesar dos 

melhorias alcançadas na segurança, percebe-se que os problemas que assolam aquele país, 

especialmente seus indivíduos, vão muito além de questões políticas e militares. A devastação 

do meio ambiente vem produzindo duras respostas aos anos de exploração. O Governo do 

Haiti estima que 1,3 milhões de pessoas encontram-se deslocadas, espalhadas por 1.300 

assentamentos existentes em Porto Príncipe; mais de 49% das residências estão 

comprometidas pela ação dos terremotos; as chuvas que ocorrem geralmente no mês de 

janeiro tem devastado as poucas áreas cultiváveis e produtivas, o que mostra que outros 

fatores de caráter mais humanitário e social podem desestabilizar um país tanto quanto as 

turbulências os políticas e militares e que por isso precisam de uma resposta urgente.  

 

3.8.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

Entre 1945 e 1989, a relação entre desenvolvimento e segurança foi separada, 

tanto conceitualmente como na prática. Só após 1989, com a mudança de foco da segurança 

para os problemas internos dos Estados, foi que a segurança e o desenvolvimento não 

puderam mais ser vistos como um jogo de soma zero, mas sim como uma soma distinta de 

zero, com possibilidade de ganhos e perdas juntos.  

Destaca-se que essa abordagem de desenvolvimento e de segurança é bem 

específica, uma vez que o desenvolvimento é relacionado ao Desenvolvimento Humano e a 

segurança, com a Segurança Humana. Para Chenoy e Tadjbakhsh (2007), existem duas causas 

para a fusão da segurança com os estudos de desenvolvimento: primeiro, o desenvolvimento 

(econômico) não é o suficiente para proteger a vida dos indivíduos e o seu bem-estar (pois as 

conquistas mediante o desenvolvimento podem desaparecer com a ocorrência de conflitos); 
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segundo, o desenvolvimento tradicional (econômico) por ser temporário e instável, pode vir a 

gerar insegurança e comprometer a segurança humana.  

 
Dado este entendimento de desenvolvimento (...) no desenvolvimento econômico, a 

base da expansão do ingresso é a acumulação de capital e no desenvolvimento 

humano, é a expansão das liberdades individuais, nos mais diversos setores, político, 

social, cultural e econômico (ARIANA, 2011).  

 

Esse é o desenvolvimento teoricamente buscado no Haiti por meio da atuação da 

MINUSTAH, e que deve sempre ser almejado por todos os países que buscam sair de um 

cenário conflituoso. A busca do desenvolvimento pela expansão da renda e acesso ao capital, 

não é a saída suprema para cessar um conflito e restabelecer uma região. Não porque a renda 

não amplie as escolhas dos indivíduos, mas sim porque a mesma pode ser distribuída de 

maneira tão desigual, que gera insegurança. Já o desenvolvimento humano pode resultar no 

acesso à renda, e permite, 

 (...) maior acesso ao conhecimento, melhor nutrição, saúde, uma subsistência 

garantida, lazer, segurança em relação a crimes e violência física, liberdade política 

e cultural, sentimento de participação nas atividades de comunidade. (...) criando um 

ambiente que permita às pessoas usufruir de uma vida longa, saudável e criativa 

(ARIANA, 2011). 

 

        Com a promoção do desenvolvimento humano as pessoas poderiam usufruir dos 

dividendos da paz, uma paz que poderia ser permanente, visto que as disparidades entre eles 

não seriam tão gritantes a ponto de se tornar o estandarte da violência. 

Os anos 2004-2006 se apresentam nas Resoluções como a temporada de 

reconhecimento, de que alguma iniciativa deveria ser tomada, mas nenhuma ação contundente 

foi citada com relação ao desenvolvimento local. Necessitava-se de uma campanha que 

promovesse o regresso de crianças as escolas; que apoiasse o meio ambiente, uma vez que a 

degradação ambiental provoca a migração das pessoas para as zonas urbanas; que criasse 

empregos a fim de que os jovens armados se voltassem a atividades econômicas produtivas; 

que se restaurassem os serviços de saúde básica, de água e saneamento básico no país. 

O ano de 2007 foi o período em que a MINUSTAH em colaboração com 

parceiros mais empreendeu esforços visando promover o desenvolvimento social e econômico 

do Haiti. Como auxilio, o país pôde se beneficiar neste ano com as iniciativas do Programa de 

Alivio da Dívida Multilateral do Banco Mundial e do BID.   

A ONU, o PAM, a UNICEF, o Banco Mundial e os doadores bilaterais apoiaram 

o Governo no desenvolvimento de uma estratégia nacional para a educação, retornando 60% 

do alunado disperso entre os anos de 2004-2006 e doando 63.048 toneladas de alimentos a 

cantinas escolares destinadas a uma média de 312 mil alunos (S/2007/503). 
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Como parte dos programas de saúde, foi dada atenção especial às mulheres 

grávidas e as crianças desnutridas. Assim, o PAM distribuiu mais de 6.310 toneladas de 

assistência alimentar para 193.000 beneficiários, e a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

bem como a UNICEF e a MINUSTAH apoiaram o Governo na organização de uma 

campanha de imunização em massa visando atingir 7 milhões de pessoas. 

Ainda em 2007 uma força-tarefa internacional, contando com a participação da 

MINUSTAH, o United Nations Country Team (UNCT) e ONG´s internacionais foi 

constituída, visando melhorar as condições de vida dos moradores das favelas de Porto 

Príncipe. Assim, foi implantado um projeto alçado em US$ 42 milhões voltados para as áreas 

de nutrição, suprimento de água, saneamento e suprimento emergencial de alimentos que 

beneficiaria em média, 300.000 mil pessoas (S/2007/503). Ademais, foram renovadas duas 

usinas hidrelétricas no país por meio de convênio com a Noruega. 

Durante o ano de 2008, devido às inundações, os preços dos produtos alimentícios 

e os combustíveis subiram rapidamente, colocam-se como ameaça significativa a estabilidade 

do Haiti e ao bem-estar da população. Enquanto isso, mais esforços são urgentemente 

necessários para proporcionar alívio para o desenvolvimento sustentável. 

Após os distúrbios em abril, as propostas esboçadas pelas autoridades haitianas 

em resposta à crise alimentar, voltaram-se para as atividades de trabalho intensivo, juntamente 

com um programa de longo prazo para aumentar a produção agrícola. Então, aproveitou-se da 

safra de verão do arroz para promover a diminuição dos preços dos alimentos de maneira 

compensatória (S/2008/586). 

Um ano após o Haiti sofrer com uma série de furacões, a situação socioeconômica 

continua a representar uma ameaça à estabilidade do país. Os preços dos alimentos e dos 

combustíveis continuaram subindo, com isso, as autoridades nacionais indicaram que este 

cenário já estaria gerando Insegurança Alimentar a 1,9 milhões haitianos (S/2009/439). 

Apesar das melhorias macroeconômicas, a maioria da população permanece em 

situação de pobreza. A falta de oportunidades de emprego e serviços públicos, agravada pelo 

crescimento rápido da população, são uma fonte de frustração crescente. Em meio a tudo isso, 

a manifestação do meio ambiente vem prejudicando seriamente os possíveis sucessos 

conquistados pelos atores internacionais no Haiti, impedindo que novos projetos sejam 

colocados em pratica e o desenvolvimento econômico e humano seja posto de maneira 

sustentável. Nesse contexto, os esforços empreendidos pela MINUSTAH e por outros atores 

internacionais continuam sendo indispensáveis, o que faz com que o Haiti permaneça 
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dependendo, sobretudo, de doações externas, uma vez que o desenvolvimento humano no país 

ainda é deficitário.   

 

3.8.6 RESTAURAÇÃO DEMOCRÁTICA E PROMOÇÃO DE ELEIÇÕES 

 

A fragilidade democrática no Haiti foi o motivo principal que levou a instalação 

da MINUSTAH no país. Quando a MINUSTAH foi despachada para o Haiti, o cenário 

encontrado pela missão foi de total desolação, 

el Parlamento no esta en funciones; el mandato de la Asamblea Nacional 

expiró en enero de 2004 y debido a la expiracion de los mandatos el Senado 

ha perdido a mas de la mitad de sus miembros y no puede formar quorum. El 

mandato de los organismos locales tambien expiro en enero de 2004. Con 

respecto a las elecciones presidenciales, la Constitución preve que se proceda 

a votacion en un plazo de 90 dias a partir del momento en que el cargo de 

Presidente quede vacante S/2004/300. Parágrafo 17). 

 

Desta maneira, a falta de um governo democrático e legalmente constituído levou 

o Haiti para uma situação de caos novamente. Assim, a realização de eleições livres e justas 

em todos os níveis era fundamental para o processo constitucional e para estabilidade do 

Haiti. Logo, ainda em 2004, o Governo Transitório instalado no Haiti recorreu a ONU para 

que as eleições ocorressem.  

Em junho de 2004 a ONU e a OEA foram enviadas ao Haiti para avaliar que 

medidas seriam necessárias para que a assistência eleitoral atuasse no país. À ONU coube à 

tarefa de criar o Conselho Eleitoral Provisório (CEP) e supervisionar todos os aspectos do 

processo eleitoral, treinar a equipe do CEP e promover educação cívica aos haitianos. A 

OEA foi delegada a tarefa de registrar os eleitores e os candidatos. Em novembro de 

2004 chegou ao fim a visita técnica dos dois organismos, ficando recomendado ao 

Governo em Transição a tomada de certas ações para a revisão da legislação eleitoral, 

sendo recomendado que primeiro, fossem realizadas as eleições parlamentares e 

municipais, no ano de 2005 e posteriormente, a presidencial. As eleições ficaram alçadas 

no valor de US$ 60,7 (S/2004/300);(S/2004/908);(S/2004/698). 

No ano de 2005 uma importante decisão foi tomada, o Governo de Transição 

acatou as recomendações da ONU e da OEA, adotando uma nova lei eleitoral, ficando 

acordado, entre outras coisas, que para ser eleito, o candidato a presidente deveria ganhar 60% 

dos votos válidos, e as mulheres deveriam participar de todo o processo eleitoral, tanto no 

papel de candidatas quanto de eleitor.  
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Visando assegurar a tranquilidade do processo eleitoral, ainda em 2005, o 

Primeiro Ministro do Haiti em coordenação com a MINUSTAH e a PNH criaram a Comissão 

de Segurança Eleitoral, com a atribuição de garantir a condução pacífica das eleições, 

preparar um plano de segurança para o período anterior e posterior as eleições e a supervisão 

da execução. A comissão contou com 3.600 guardas eleitorais e 15 equipes por todo país.  

A fim de promover as eleições em bases pacíficas, mas não apenas fazendo uso 

das forças de segurança, em julho de 2005 a MINUSTAH organizou uma série de reuniões 

entre os partidos políticos concorrentes, visando estabelecer um código de boa conduta entre 

os candidatos (S/2005/313). 

Ao final de 2005 estava tudo pronto para a realização das eleições. A 

MINUSTAH, a CEP e a OEA em trabalho conjunto registraram 45 partidos políticos e todos 

os candidatos aos cargos públicos, sendo 32 ao posto de presidente, e 29.000 concorrentes 

competiram por 8.000 cargos municipais e locais, além de 2,9 milhões de eleitores cadastrados, 

cerca de 70% do total de 4 milhões de eleitores aptos (S/2005/631).  

Em 2006 ocorreram as eleições.  A CEP divulgou os resultados parciais, em que 

René Préval recebera cerca de 47% dos votos necessários para vencer a eleição no primeiro turno. 

Mediante ameaças e atos violentos a CEP decidiu declarar René Préval como vitorioso, evitando 

assim a necessidade de um segundo turno. Apesar de alguns contratempos, as eleições municipais 

e locais também chegaram ao seu fim, preenchendo todas as vagas (S/2006/1003).  

        Em seu discurso de posse, Préval reconheceu que a ajuda externa foi muito válida, 

mas para que a estabilidade do Haiti fosse alcançada de forma permanente e durável era 

preciso que os haitianos se empenhassem vigorosamente, desta maneira, a promoção do 

desenvolvimento humano é indispensável (S/2006/592). 

Uma série de exercícios eleitorais no ano seguinte exigiria um apoio significativo 

da Missão e de parceiros bilaterais. Estes incluem o executar de novas eleições de todos os 

membros da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, sem esquecer-se da eleição 

presidencial, programada para novembro de 2010. É fato que MINUSTAH proporcionou 

apoio logístico e de segurança durante todo processo eleitoral, porém, com uma importante 

ressalva, executou em estreita coordenação com a PNH e outras instituições nacionais. Este 

deve ser o sentido de qualquer intervenção, inserir os nacionais no processo de reconstrução, a 

fim de que eles se habituem a conduzir seu país pelas próprias atitudes (S/2009/439).  
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3.9 MINUSTAH (2004 – 2010): LIÇÕES E RESULTADOS 

 A fim de testar a hipótese inicial desta dissertação, quantificando, ao fazer uso dos 

dados disponíveis, os resultados obtidos pela MINUSTAH, referente à sua atuação entre os 

anos de 2004 – 2009 no Haiti, serão utilizados alguns índices da Freedom House, do Country 

Indicator for Foreign Policy (CIFP), a Carleton University, no Canadá. Ademais, os índices 

do Failed States Index (FSI) serão utilizados, como mais um mecanismo de avaliação da 

possível melhoria da condição do Haiti ao longo dos anos. O FSI não foi utilizado na análise 

da UNMIH, pois o mesmo só veio a ser criado em 2005, por meio do Fund for Peace. 

Os índices abaixo servirão para se ter uma opinião baseada em dados, da situação 

haitiana em cada período, de acordo com a atuação de cada missão, ao mesmo tempo, será 

realizada uma comparação entre os resultados obtidos por cada uma das operações de paz 

aqui analisadas. Levando em consideração que, de acordo com o mandato da MINUSTAH 

além dela ter atuado nas áreas de reforma do setor de segurança, judiciário penal e carcerário, 

promoção do desenvolvimento econômico e social e restauração democrática, anexou-se as 

suas atribuições o quesito direitos humanos.  

 

TABELA 12: INDICES DEMOGRÁFICOS HAITI (2004-2009)  

INDICADOR 1996  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

População 7.336,000  7.656.166 8.121.622 8.308.504 8.706.497 8.924.553 9.035.536 

Índice total da 

população 

5  5 6 6 6 6 6 

População 

urbana 

35,9  39 41,1 42,9 43,9 44,8 45,3 

População 

rural 

64,1  61 58,9 57,1 56,1 55,2 54,7 

FONTE: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl; http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=21&c=ha&l=pt 

Da análise destas tabelas, começando pela de número 11, percebe-se que o 

crescimento populacional no Haiti permaneceu similar ao ocorrido entre 1992 a 1996. 

Diferente da tabela da UNMIH houve uma variância de índice (de 5 para 6). A demanda dos 

haitianos em busca da zona rural entre 2004-2009 foi em média 4% a mais que o percebido no 

marco temporal anterior, porém, se levarmos em consideração que a análise da MINUSTAH 

tem um ano a mais que a UNMIH, o impacto deste percentual não é de grande magnitude, em 

média 0,66/ano. Apesar disso, compreende-se mediante as resoluções, o desenvolvimento de 

ações contundentes pela missão em coordenação com o Governo haitiano na infraestrutura 

habitacional, sobretudo nas grandes favelas do país, o destino mais procurado desses 

migrantes. Apesar dos investimentos, a estrutura habitacional de Cité Soleil e Bel Air ainda se 

http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=21&c=ha&l=pt
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encontravam a época longe do desejável, visto que o acesso à água potável e a energia elétrica 

ainda se encontravam deficitários.  

 

TABELA 13: INDICES DE GOVERNANÇA E ESTABILIDADE POLITICA (2004-2009) 

Fonte: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl; 

 

 

Quando partimos para a análise dos índices de governança e estabilidade 

democrática, podemos aferir que assim como a UNMIH, a MINUSTAH conseguiu 

permanecer promovendo as liberdades civis e os direitos políticos dos haitianos de maneira 

mais duradoura (os índices são repetidamente os mesmos). Entretanto, os índices de 

autocracia na vigência da MINUSTAH são inferiores ao da UNMIH, isto pode ser justificado 

pelas sucessivas eleições que ocorreram no Haiti em todos os âmbitos políticos, gerando uma 

rotatividade de poder. O índice de durabilidade de regime também foi similar às duas missões, 

permanecendo positivamente variável, apesar dos anos de 2005-2007 apresentarem um 

recrudescimento, em virtude da recente instalação do governo.  

O quesito de direitos políticos e civis apresentou uma expressiva melhora na 

vigência da MINUSTAH, podendo isso ser explicado pela crescente participação dos 

haitianos das eleições, chegando a números não vistos antes, mediante incentivos e 

cadastramento da OEA, inclusive de mulheres. O índice de liberdade de imprensa não 

apresentou expressiva alteração como se viu na UNMIH, porém permaneceu sem grandes 

danos, inalterada até 2009. A melhoria desses índices permitiu que o Haiti permutasse de Not 

Free em 2006, em decorrência da depreciação sofrida pelo país em 1998-2000, para Partly 

Free no ano de 2008, quando o Haiti demonstrava melhorias.  

 

 

INDICADOR 1996  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Democracia 7  8 8 7 7 8 8 

Democracia - 

Índice de  

autocracia 

3   6.4 6 6 5 5 

Índice de 

Durabilidade 

regime 

8  N/A 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 

Pontuação dos 

direitos políticos 

4  4 3 3 3 3 3 

Pontuação 

Liberdades Civis 

5  5 5 4 4 4 4 

Índice de Direitos 

Civis e Políticos 

6  N/A 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Índice de 

Liberdade de 

Imprensa 

6  N/A 7.2 7.2 7 7 7 

http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl
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TABELA 14: INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (2004-2009) 
 

Fonte: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl  

 

 

Os índices de desenvolvimento humano demonstram que, de acordo com os dados 

do PNUD, houve uma melhoria das condições de vida dos haitianos, principalmente quando 

levamos em consideração os anos de 2004 – 2008, sofrendo uma leve retração em 2009. No 

mesmo sentido seguiu o índice de desenvolvimento de gênero apresentado tanto pelo PNUD 

quanto pelo CIFP, uma das reiteradas preocupações da MINUSTAH em campo. Esta sensível 

melhora pode ser atribuída à atenção dada à condição vivenciada pelas minorias, sobretudo 

mulheres e crianças, ao constante incentivo pela participação feminina na vida política e pela 

preocupação, citada repetidas vezes nas resoluções, com a segurança física e psicológica deste 

grupo frente às ameaças e abusos sofridos por eles. 

 

TABELA 15: DESEMPENHO ECONÔMICO (2004-2009) 

Fonte: http://www4.carleton.ca/cgi-bin/cifp/display.pl  

 

Entre 2005 e 2008 o Haiti vivenciou sua pior temporada de furacões, terremotos e 

tempestades, prejudicando seriamente o setor agrícola, principal fonte de recursos dos 

haitianos. Diante deste cenário, o crescimento do PIB ficou prejudicado especialmente entre 

2004-2006, contando também com o aumento da inflação. Porém em 2007 o país vivenciou 

uma queda da inflação e recebeu vultosos auxílios que chegaram em 2007 dos doadores 

INDICADOR 1996 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 

desenvolvimento humano 

(PNUD) 

0.38 0.48 N/A 0.53 0.53 0.57 0.50 

Indice de 

desenvolvimento humano 

(CIFP) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Índice de 

Desenvolvimento de 

Gênero (PNUD) 

N/A N/A 0.340 0.348 N/A 0.350 0.333 

Índice de 

Desenvolvimento de 

Gênero (CIFP) 

N/A N/A 8 8 8 6 7 

INDICADOR 1996 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Indice de crescimento 

do pib 

7 9 8 8 7 7 7 

PIB per capita 8 7 6 6 6 6 7 

Inflação 7 N/A 8.4 8.4 8 7 7 

Importação US$ 

millions 

822 928 872 825 804 802 826 

Exportação 

Us$ millions 

329 294 304 314 329 334 315 

http://www4.carleton.ca/CGI-BIN/CIFP/DISPLAY.PL
http://www4.carleton.ca/CGI-BIN/CIFP/DISPLAY.PL
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internacionais, especialmente com a concessão de toneladas de alimentos e expansão das 

áreas cultiváveis, o país conseguiu uma pequena melhora desses índices. A queda da inflação 

foi o grande diferencial deste período. Percebeu-se uma diminuição do preço dos alimentos 

(especialmente do arroz decido a safra de verão de 2007-08), um leve aumento no PIB per 

capita, elevando o poder aquisitivo dos haitianos (não da maneira desejável, mas expressiva 

para a época) e de acordo com os números da tabela, uma modesta diminuição dos índices de 

importação e aumento de exportação.         

O Failed States Index criado em 2005 pelo Fund For Peace que tem a finalidade 

de quantificar a qualidade e a quantidade de bens públicos e políticos que um Estado entrega a 

seus cidadãos, reforça a interpretação acima. Conforme os seus índices econômicos o Haiti 

teve uma melhora em sua condição econômica, sobretudo a partir do ano de 2006, quando o 

país ocupava a 8ª pior posição na escala de Estados Frágeis ou Fracassados, ou seja, aqueles 

Estados inábeis no desempenho de suas atribuições políticas, e passou a ocupar a 11ª em 2007 

e a 14ª em 2008. 

Diante da breve análise destes dados podemos aferir que a intervenção da ONU no 

Haiti por meio da atuação da MINUSTAH promoveu sim melhorias ao paíse que há 

resquícios da segurança humana no mandato e nas resoluções da mesma, bem diferente do 

que se viu na UNMIH. A missão, além de apresentar avanços na promoção do 

desenvolvimento econômico do país, proporcionou melhorias na questão do desenvolvimento 

humano e consequentemente dos direitos humanos, quesitos diferenciadores desta missão 

com relação às demais.  

 

3.10 CONSIDERAÇÕES DO TERCEIRO CAPÍTULO 

Depois de insucessos alcançados pela ONU em casos como Ruanda e Somália, 

devido à extensão enfadonha e infrutífera das intervenções, a ONU resolveu pautar suas 

atividades e os mandatos de suas operações de paz, a fim de restabelecer o país em conflito, 

em curto espaço de tempo. Entretanto, como bem visto no caso da UNMIH, as atividades de 

reconstrução estatal e redemocratização demandam tempo e atenção, para que as resultantes 

das intervenções tenham a capacidade de se assentar em bases sólidas e se estabelecer de 

maneira autossustentável no país em questão.  

Essas duas operações deixaram como legado uma importante experiência tanto 

para a Comunidade Internacional quanto especificamente para a ONU, o fato de que os 

mandatos das operações de paz devem ser específicos a cada caso, ou melhor, a cada contexto 
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específico de tempo. O Haiti é um exemplo emblemático desta afirmação, onde as operações 

não apenas se adaptaram ao país como também atuaram distintamente em cada cenário 

encontrado quando despachadas, o que inevitavelmente gerou resultados e conquistas 

diferentes.  

É fato que MINUSTAH vem com um diferencial, a multidimensionalidade e a 

preocupação com a segurança humana dos haitianos, traduzida nas suas atividades em campo, 

ao passo que não se preocupou apenas em trabalhar sob as questões políticas e econômicas do 

país, mas igualmente com a população local, com as condições de vida e segurança deles e o 

desenvolvimento dos mesmos. Adicionalmente, a missão não se empenhou apenas em 

restaurar a democracia, visto que apenas impor um sistema democrático a um país que não 

tinha essa tradição política não é a saída, a missão se comprometeu em inseri-los em todo o 

processo de reconstrução e estabilização do país. Visto que uma hora ou outra, a missão terá 

que deixar o país e eles terão que tomar as rédeas da situação, e se estiverem preparados, 

melhor ainda.   

Os esforços empreendidos o Haiti, nos anos observados, parece indicar que o país 

esta no caminho certo para avançar rumo a um futuro melhor para seu povo, graças aos 

esforços combinados das autoridades haitianas, das Nações Unidas e da comunidade 

internacional. Entretanto, há de se convir que a situação conquistada ainda não seja a desejada 

nem a necessária por qualquer sociedade.  

 

4. CONCLUSÃO FINAL  

 Quando se fala da crise haitiana não há como não se admitir que o cenário 

estabelecido naquele país seja, consideravelmente, distinto dos demais casos de conflito 

intraestatal dos últimos tempos, e extremamente peculiar à região em que ele é estabelecido. 

País atípico, pois a região do Caribe é caracteristicamente de relativa paz, e a origem dos 

problemas haitianos não se ocasionaram por questões como demarcação de fronteiras ou 

conflitos religiosos, como de costume, mas sim da ineficiência na formação de um Estado 

autônomo. Logo, nos permitindo afirmar que o cenário haitiano se mostra as avessas do 

entorno caribenho criando semelhanças com a situação vivida pelos países africanos.   

Verificando os antecedentes históricos do Haiti, sobretudo durante a escrita do 

primeiro capítulo desta dissertação, podemos aferir que os danos praticados contra aquela 

população não são atrelados a um único fator ou promotor de violência, e por isso, foram 

amplamente devastadores. Costumeiramente, a crise haitiana é ligada ao empobrecimento do 
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país, entretanto, a sua instabilidade política e institucional, sua cultura de violência, o 

autoritarismo, a corrupção, a busca incessante pelo poder, e as quebras sucessivas de governo, 

contribuíram para a formação de um cenário preocupante no país.   

A ampliação da agenda de segurança, especialmente nos anos de 1990, chamou 

atenção da Comunidade Internacional para as novas ameaças que afligiam os Estados. Como 

consequência, alertou a ONU para uma necessária modificação frente às quais intimidações e 

subversões a mesma deveria atuar. Desta maneira, cessado a Guerra Fria, o parâmetro de 

representação de ameaça e fontes de instabilidade à paz e à segurança internacionais foi 

alterado, o que fez com que o Conselho de Segurança passasse a modificar os mandatos das 

operações de paz que seriam futuramente despachadas. 

A crise haitiana estava em reciprocidade com o cenário estabelecido pós Guerra 

Fria, sobretudo por causa da instalação de regimes autoritários no poder, onde com isso, o 

Estado passou a ser o principal perpetrador da violência contra os indivíduos. Assim, devido à 

ocorrência desse cenário, a UNMIH é despachada para o Haiti. De acordo com o mandato da 

UNMIH percebe-se que a ONU considerou que era preciso atuar sob a questão da segurança 

pública e promoção da democracia no Haiti como via de estabilizar o país e 

consequentemente, a região. Assim, percebemos que toda a estabilidade do país era creditada 

ao sucesso de dois únicos fatores: o retorno de Aristides ao poder e a criação de uma força 

policial, separada das forças armadas (é óbvio que a ONU não iria dar mais força as forças 

armadas, pois assim ela teria mais condições de fazer frente a qualquer governo constituído).  

Colocando nesses termos e com a leitura de todas as resoluções da UNMIH foi 

possível constatar que ela foi uma intervenção centrada no Estado, embasada integralmente no 

discurso da Segurança Internacional. E se levarmos em consideração a existência do discurso 

da segurança internacional tradicional por trás do mandato da UNMIH, onde ela estava 

preocupada especialmente em restaurar o monopólio legítimo da força do país, pois isto seria 

a via de restabelecimento do país, podemos afirmar que ela foi bem sucedida, ao passo que ela 

promoveu melhorias na policia haitiana, desfragmentou as forças armadas e evitou que a crise 

haitiana trasbordasse para os países vizinhos e contaminasse a região. 

 Conforme ela estava preocupada principalmente com o Estado haitiano em si, já era de 

se esperar que não houvesse grandes contribuições para a melhoria das condições de vida dos 

haitianos e nenhuma das outras questões concernentes à segurança humana, como a 

recuperação da infraestrutura, da economia, do desenvolvimento humano e das minorias.  
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Como a reconstrução física e administrativa do país foram relegados à segundo 

plano durante a vigência da UNMIH, já era de se esperar que a estabilidade do país ficasse 

ameaçada em médio prazo. Com isso, após a saída da UNMIH de campo, a maioria dos 

resultados deixados por ela se esvaiu em pouco tempo, haja vista que a missão se retirou antes 

que uma administração se firmasse, da mesma forma que antes as instituições democráticas se 

tornassem autossuficientes, o que permitiu que o país retrocedesse ao caos. Assim, pode-se 

afirmar que a UNMIH cumpriu estritamente o seu mandato, mas não deixou resultados 

sólidos, será que foi porque seu mandato não a delegava isso? 

Em contrapartida à UNMIH, a MINUSTAH é centrada mais na segurança humana 

do que na segurança internacional tradicional. Mesmo sendo estabelecida no capítulo VII da 

Carta da ONU como a UNMIH, a MINUSTAH dedicou atenção à situação vivenciada pelos 

indivíduos. Isto porque a força não seria utilizada apenas como via de restabelecer o país, mas 

igualmente, se necessário, assegurar o direito das minorias e o bem estar da população 

haitiana.  

Ainda que o termo ―segurança humana‖ não se explicite no mandato e nas 

resoluções da UNMIH, reiteradas vezes a mesma faz menção a questões concernentes a esta 

noção. Contudo, é na MINUSTAH onde se encontra de fato a preocupação com a segurança, 

a paz e a estabilidade do país, voltava-se também para a promoção dos direitos humanos, para 

as questões de gênero, a erradicação da pobreza, com os refugiados, com o meio ambiente, 

com a participação política das mulheres, com as doenças, com a violência sofrida por 

mulheres e crianças, especialmente o abuso sexual, com o desenvolvimento das crianças, e 

deslocados internos, questões todas voltadas para a condição dos indivíduos e não do Estado 

diretamente.  

Pode-se admitir que ao início do mandato, a MINUSTAH parecia inerte, mas o 

que se especula é que a mesma estava buscando se adaptar ao peculiar Estado haitiano, tanto 

que a mesma foi modificando o seu mandato e modo de atuação.  

A grande modificação promovida no mandato da MINUSTAH foi a sua 

preocupação com a inserção da população local na condução da reestruturação do país, 

incluindo um maior incentivo à participação política, inclusive das mulheres e a promoção do 

trabalho conjunto com as instituições locais, a exemplo das ações com a PNH. Ademais, o 

desenvolvimento do DDR pela MINUSTAH, foi mais próximo da realidade haitiana do que o 

praticado pela UNMIH, visto que a reintegração dos indivíduos não depende apenas da 
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desmobilização e entrega de armas, mas também da inserção deles na sociedade com a 

geração de emprego, o que promove desenvolvimento.  

Assim como a UNMIH, a MINUSTAH desenvolveu uma série de projetos 

voltados para a reforma do setor de segurança do país, para o desenvolvimento econômico e 

reforma do aparato jurídico, correcional e penal. Onde estas operações receberam vultosas 

doações da Comunidade Internacional, para melhorar a infraestrutura e reduzir a pobreza. 

Entretanto, ao passo que a UNMIH destinava estes recursos para melhorar, a MINUSTAH 

teve que usá-los para efetivamente reconstruir, visto que os desastres naturais criaram um 

desafio particular à missão.  

Desta maneira, as diferenças entre essas duas missões são pontualmente cruciais. 

Com o auxilio dos índices apresentados (econômico, político, de desenvolvimento humano) 

podemos aferir uma sensível melhoria para as condições de vida da população haitiana em 

virtude do conceito de segurança humana ter sido integrado ao mandato da MINUSTAH. E 

principalmente, pela competência da Missão de manifestar este conceito nas ações em campo, 

colaborando para esses bons resultados, evoluindo o conceito de segurança humana da teoria 

para a prática.  

Podemos então concluir que a MINUSTAH, embebida pelo conceito de segurança 

humana, contribuiu positivamente no processo de reconstrução do Haiti ao passo que mostrou 

melhorias não apenas na restauração democrática, como na promoção dos direitos humanos e 

das questões de gênero, confirmando a hipótese inicial desta dissertação. Sobretudo, porque 

ela conseguiu aliar as duas concepções de segurança, uma vez que durante a sua atuação no 

período observado não abandonou as questões de segurança internacional.  

Entretanto, há de convir que, para que esta evolução seja contínua, o trabalho 

conjunto da ONU, da Comunidade Internacional, do Governo haitiano deve contar 

especialmente com a participação da população local. Sobretudo porque em algum momento 

as intervenções terão de deixar o país. É de suma importância que os haitianos tenham 

aprendido a tomar as rédeas da situação, desta maneira, eles têm que começar a vivenciar esta 

realidade enquanto a MINUSTH ainda se encontra em campo. 

Particularmente, essa modificação nos discursos sugere que o conceito de 

segurança humana continuará a progredir não apenas no meio acadêmico, mas com grande 

relevância com os tomadores de decisão e formuladores de políticas. Se isso persistir, o futuro 

do conceito e de sua aplicação está garantido.  
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ANEXO 1: LISTA DE PRESIDENTES DO HAITI (1804-2011) 
Presidente:  Ano (s) no Office:  Notas sobre o prazo:  

Jean Jacques Dessalines  1804 - 1806  assassinado  

Henri Christophe  1807 - 1820  suicídio  

Alexander Petion  1807 - 1818  morreu em serviço 

Jean Pierre Boyer  1818 - 1843  derrubado  

Riviere Riviere-Hérard  1843 - 1844  derrubado  

Philippe Guerrier  1844 - 1845  morreu em serviço 

Jean Louis Pierrot  1845 - 1846  derrubado  

Jean Baptiste Riche  1847 - 1847  morreu em serviço 

Faustin Soulouque  1847 - 1859  derrubado  

Nicholas Fabre Geffrard  1859 - 1867  derrubado  

Sylvain Salnave  1867 - 1869  executado  

Saget Nissage  1870 - 1874  mandato completo  

Michel Domingos  1874 - 1876  derrubado  

Canal Boisrond  1876 - 1879  derrubado  

Lysius Felicite Salomon  1879 - 1888  derrubado  

Francois legítima  1888 - 1889  derrubado  

Florvil Hyppolite  1889 - 1896  morreu em serviço 

Tiresias Simon Sam  1896 - 1902  mandato completo  

Alexis Nord  1902 - 1908  derrubado  

Antoine Simon  1908 - 1911  derrubado  

Cincinato Leconte  1911 - 1912  morreu em serviço 

Tancrede Auguste  1912 - 1913  morreu em serviço 

Michel Oreste  1913 - 1914  derrubado  

Oreste Zamor  1914  derrubado  

Davilmar Theodore  1914 - 1915  derrubado  

Vilbrun Sam  1915  assassinado  

Sudre Dartiguevave  1915 - 1922  termo (1 ª ocupação dos EUA)  

Louis Borno  1922 - 1930  termo (1 ª ocupação dos EUA  

Eugene Roy  1930  termo (1 ª ocupação dos EUA)  

Sternio Vincent  1930 - 1941  termo (ocupação até 1934)  

Élie Lescot  1941 - 1946  derrubado  

Franck Lavaud  1946  - 

Dumarsais Estimé  1946 - 1950  derrubado  

Paul Eugène Magloire  1950 - 1956  derrubado  

Joseph Nemours Pierre-Louis *  1956 - 1957  - 

Franck Sylvain *  1957  - 

Governo Conselho Executivo  1957  - 

Antonio Thrasybule Kébreau  

(Presidente do Conselho Militar)  

1957  - 

François Duvalier  1957 - 1971  morreu em serviço 

Jean-Claude Duvalier  1971 - 1986  derrubado  

Henri Namphy  1986 - 1987  mandato completo  

Lesli Manigat  1988  derrubado  

Henri Namphy  1988 - 1989  derrubado  

Prosper Avril  1989 - 1990  derrubado  

Etha * Pascal-Trouillot  1990 - 1991  mandato completo  

Jean-Bertrand Aristide  1991  derrubado  

Joseph Nerette *  1991 - 1992  - 

Marc Bazin (Primeiro Ministro)  1992 - 1993   

Jean-Bertrand Aristide  1993 - 1994  Complemento de mandato 

* Émile Jonassaint  1994   

Jean-Bertrand Aristide  1994 - 1996  restante do mandato terminou  

Rene Preval  1996 - 2000  mandato completo  

Jean-Bertrand Aristide  2000 - 2004  derrubado  

Boniface Alexandre *  2004 - 2006  Presidente Interino 

René Garcia Préval  2006 - 2011  mandato completo  

Michel Martelly  2011 -   Em exercício  
 

Fonte: <http://www.haiti.org> 
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ANEXO 2: INTER-RELAÇÃO ENTRE AS AMEAÇAS SEGUNDO AS DIMENSÕES DA 

SEGURANÇA HUMANA 

 

 

 Fonte: MUKHERJEE, Neela; PARIHARI, Madhumita. A FRAMEWORK FOR MEASURING HUMAN SECURITY IN  

CONFLICT-ZONES: A MESO-LEVEL APPROACH. 


