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Nobres Embaixadores, bem vindos ao CIDI do I Fórum de 

Discussão Estudantil, 
É com imenso prazer que o GEO – Grupo de Estudos em Organizações – 

realizará com a imensurável ajuda dos nobres delegados, o I Fórum de Discussão 

Estudantil que tem como ponto norteador o aprofundamento em discussões 

internacionais bem como trazer para a realidade dos alunos uma melhoria efetiva na 

oratória, capacidade de argumentação e porte diplomático. 

Entre os dias 15 e 17 de Outubro, vocês estarão participando da simulação do 

Conselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral, órgão da Organização dos 

Estados Americanos, que, nesta primeira edição, tratará sobre uma temática bastante 

recorrente nos debates acadêmicos e sociais: O papel das Forças de paz no Haiti, o 

desenvolvimento socioeconômico e a atuação da MINUSTAH 

Neste guia, cuidadosamente preparado, vocês poderão encontrar pontos acerca 

da discussão principal que os ajudem durante o processo de negociação que vocês 

próprios travarão. Cabe lembrar que a responsabilidade de representar bem a 

diplomacia e a política de cada país cabe ao próprio delegado, de modo que estudos 

paralelos sobre o tema são imprescindíveis. 

Esperamos, sinceramente, que os debates e negociações que os nobres 

delegados travarão contribuam amplamente para o crescimento pessoal e educacional 

de cada participante. Sem dúvida, um trabalho como este, desenvolvido por interesse 

próprio, resultará numa maior capacidade de argumentação, negociação, persuasão e 

análise crítica de fatos, características indispensáveis para qualquer profissional de 

qualquer área do conhecimento. 

Saudamos a todos os participantes, desejando debates profícuos e instigantes e 

aguardando ansiosamente pelo início oficial da simulação, organizada pelo GEO. 

 

DANILO BUSINARI CORREIA 
GLAUCO NUMATA BATISTA 

FLÁVIA REGINA BIAGI DE CARVALHO  
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1. I FÓRUM DE DISCUSSÃO ESTUDANTIL: AGINDO 

LOCALMENTE SE PENSA GLOBALMENTE 

 

Pensar globalmente, agir localmente é um trabalho de 
formiguinha, de convencimento, de articulação, onde cada 
iniciativa pontual depende de muito empenho e afinco das 
pessoas e entidades envolvidas. Serão necessários, contudo, 
muitos anos e mesmo décadas até que a multiplicação de 
iniciativas isoladas e interligadas produza a massa crítica 
suficiente para promover a transformação social global. (Bruno 
Saturnino Braga, ex-subsecretário de Estado de 
desenvolvimento econômico e turismo do Rio de Janeiro) 

 

Para a primeira edição dos Fóruns de Discussão do Grupo de Estudos em 

Organizações da UNESP/Marília será simulada a Organização dos Estados Americanos 

– OEA. O tema geral dos eventos será “AGINDO LOCALMENTE SE PENSA 

GLOBALMENTE”. 

Nos últimos anos tem surgido entre as nações do continente americano uma 

lógica de aproximação em busca da construção de uma estratégia diplomática voltada 

para o equilíbrio do continente, garantidora da paz, em um contexto de enorme 

instabilidade com um mundo sofrendo com ondas terroristas, incertezas políticas e 

crises internacionais como a crise alimentar e a financeira. Frente a tais perspectivas, a 

América, especialmente a do Sul, busca se inserir nesse cenário, tentando consolidar 

suas instituições. Um exemplo de tais iniciativas é a recente criação da UNASUL1, 

União Sul-Americana de Nações, em 2008. Centrada nos problemas americanos, a OEA 

visa ações que venham a diminuir os problemas do continente, sempre tendo em vista os 

problemas globais que a humanidade enfrenta. Podemos entender, então, que dessa 

maneira a Organização dos Estados Americanos em suas ações e conversações 

multilaterais está agindo localmente, mas pensando globalmente. 

                                                        
1 A UNASUL conta com a participação dos 12 países sul-americanos: Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, 
Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. 
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A fala de Saturnino Braga no início desse ponto elucida um pouco o tema, uma 

vez que a idéia central dos fóruns será a de levar questões globais de discussão e 

demonstrar que a solução dessas questões globais se inicia com ações locais. É o mesmo 

que dizer aos estudantes que a garrafa pet que jogam na rua da sua cidade pode, numa 

sucessão de causas e efeitos, levar ao aquecimento global. Levá-los a discutir os 

problemas do mundo ou do continente americano fazendo com que cheguem a uma 

resolução suscitará que no futuro estes mesmos estudantes busquem informações para 

saber o que de fato está acontecendo no mundo e sobre esta questão tenham uma visão 

crítica. Essa visão crítica pode levar a formação de cidadãos mais preocupados com o 

mundo a sua volta.  

 

2. AS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS (OIS) 

 
As Organizações Internacionais (OI`s) ou Intergovernamentais (OIG`s) podem 

ser definidas como “uma sociedade entre Estados, constituída através de um Tratado, 

com a finalidade de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação 

entre seus membros” (grifos do autor) 2. 

Apesar de muito criticadas, as OI`s funcionam como foro privilegiado para 

discussão e cooperação e são expressão máxima da ordem multilateral característica do 

pós - Guerra Fria. Quanto à própria organização, é relevante mencionar que funciona 

como sujeito mediato ou secundário da ordem jurídica internacional3. Além disso, sua 

existência implica a necessidade da existência de órgãos permanentes que funcionem 

como uma estrutura constante de poder. 

As OI`s são constituídas necessariamente por Estados4 que tem sua associação 

regulada por um Tratado5, em outras palavras, é “um acordo firmado entre os Estados 

segundo as normas do Direito Internacional”6. Os Estados-Membros de uma OI 

possuem como características básicas: a existência de interesses comuns que justificam 
                                                        
2 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Editora Livraria do 
Advogado, 2005. 
3 Os Estados atuam como sujeitos primários. 
4 Apesar disso, nada impede que instituições privadas possam atuar como conselheiras ou consultoras.  
5 O texto que dá origem a organização é chamado seu tratado constitutivo, ou seja, sua constituição. 
6 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Editora livraria do 
Advogado, 2005 
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a função de cooperação interestatal das OI`s; a liberdade e a voluntariedade na criação 

ou associação às OI`s; a titularidade de diferentes “direitos e deveres” nomenclaturas7 

dentro da organização. 

Como dito, é a existência de interesses comuns que dá sentido à criação de uma 

OI. Tal condição faz com que seja comum a união de Estados de um mesmo continente 

ou hemisfério, como é o caso da União Africana, da União Européia, da Asean 

(Associação de Nações do Sudeste Asiático), do Caricom (Comunidade do Caribe), do 

Nafta (Área de Livre Comércio da América do Norte) e da OEA (Organização dos 

Estados Americanos). 

 

3. A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 

 
A Organização dos Estados Americanos (OEA) é “uma organização 

internacional governamental, criada por um ato internacional – um tratado – e, como tal, 

pertence ao direito internacional.” 8 É também uma organização regional e como tal não 

permite a participação de Estados extra-regionais como membros, apenas como 

observadores (situação em que estão quase cinqüenta Estados).9 

Sua criação é fruto do longo processo histórico do pan-americanismo, iniciado 

na década de 1930 e intensificado no período da Guerra Fria, em que era importante 

para os Estados Unidos “defender seu quintal” contra a ameaça comunista. Nesse 

contexto, em 30 de abril de 1948, durante a IX Conferência dos Estados Americanos, 

foram adotados três textos10 que, ao entrar em vigor em 13 de dezembro de 1951, deram 

origem à OEA. 

Como dito no tópico anterior, a criação de uma OI pressupõe a existência de 

objetivos comuns. Arrighi afirma que a instituição criada em 1889 tinha objetivos 

modestos, quase inteiramente ligados ao comércio, mas a OEA, nascida em 1948, 

                                                        
7 Os fundadores são denominados membros originários e os demais membros ordinários ou associados. 
8 ARRIGH, Jean M. OEA – Organização dos Estados Americanos. São Paulo: Manole, 2004. 
9 Art. 52 da Carta das Nações Unidas. 
10 Tais textos eram “um sobre princípios (Declaração dos Direitos do Homem), um organizacional, 
denominado Carta de Bogotá10, e um texto jurídico – o Pacto -, sobre os processos decisórios.” 
(SEINTENFUS, 2005:260). 
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possui objetivos11 muito mais amplos, “que abrangem aspectos políticos, jurídicos, 

sociais, econômicos, culturais, relativos à segurança, à proteção do indivíduo e ao 

desenvolvimento.”12 

A relação entre segurança e desenvolvimento é extremamente relevante para o 

assunto que será aqui tratado, a segurança hemisférica, e para a própria OEA, em que “é 

fundamental reconhecer o vínculo entre segurança, desenvolvimento e consolidação da 

democracia, atentando para a relação entre paz e esse sistema político”.13 

Quanto à sua estrutura, a OEA é composta por uma Assembléia Geral, uma 

Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores e dois conselhos – o 

Conselho Permanente e o Conselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral 

(Cidi) – e uma Secretaria Geral. Além dos órgãos mencionados, há ainda várias 

comissões especiais ou permanentes, instituídas oportunamente pelo Conselho 

Permanente. Há duas comissões que funcionam desde a criação da OEA: a Comissão de 

Assuntos Jurídicos e Políticos e a Comissão de Assuntos Orçamentários e 

Administrativos. Já as especiais são criadas devido a necessidades pontuais dos 

membros da OEA. 

 

4. CONSELHO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 
O Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI) é um órgão 

diretamente subordinado à Assembléia Geral. O CIDI tem a capacidade de decisão 

sobre tudo que repercute dentro da matéria de cooperação solidária para o 

desenvolvimento integral, principalmente desenvolvimento social e econômico. Tal 

órgão foi criado com a entrada em vigor do Protocolo de Reforma da Carta da 

Organização dos Estados Americanos, que foi discutido no 19º período extraordinário 

de sessões da Assembléia Geral, em Manágua, capital da Nicarágua, no dia 29 de 

                                                        
11 Tais objetivos encontram-se no art. 2º da Carta da OEA. 
12 ARRIGH, Jean M. OEA – Organização dos Estados Americanos. São Paulo: Manole, 2004. 
13 VASCONCELLOS, Patrícia. Segurança nas Américas: A difícil construção de um consenso sobre a 
Segurança Hemisférica - o embate entre a OEA e os interesses nacionais, 2007. 
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janeiro de 1996 (Capítulo XIII)14. O Conselho é constituído pelos seguintes órgãos que 

a ele estão submetidos: a Comissão Executiva Permanente (CEPCIDI), a Agência 

Interamericana de Cooperação e Desenvolvimento (AICD), as Comissões 

Especializadas Não-Permanentes (CENPES) e as Comissões Interamericanas. 

No âmbito da OEA o CIDI é a secretária responsável por: Apoiar, facilitar e 

promover o desenvolvimento integral dos Estados-Membros, em conjunto com medidas 

para reforçar a democracia, a segurança multidimensional, e a promoção dos direitos 

humanos. Além disso, deve promover o diálogo inter-setorial, parcerias público-

privadas, e criar consensos na integração das políticas governamentais sobre o 

desenvolvimento humano sustentável15.  

O Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral deve também se 

esforçar para mobilizar recursos para a formulação, promoção e implementação de 

políticas de cooperação técnica, programas e projetos nas áreas de desenvolvimento 

integral. Tais áreas são: Educação e Cultura, Comércio e Turismo, Desenvolvimento 

Sustentável, Desenvolvimento Social e Emprego, Ciência e Tecnologia, 

Desenvolvimento Humano, Identidade e Registro Civil, Cooperação Técnica 

(FEMCIDI Fundo), Migrações e Desenvolvimento. Para cada uma dessas áreas de 

desenvolvimento existe um departamento específico para cuidar dessas atividades, 

tendo prioridades e objetivos particulares. 

 

5. REDISCUTINDO REGIONALMENTE O PAPEL DAS 

FORÇAS DE PAZ NO HAITI  
 

O efetivo militar presente no Haiti em uma missão de paz, denominada 

MINUSTAH16 (do francês, Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti), 

desde junho de 2004 continua sendo um foco de estudos e discussões bastante 

importante que deve ser pensado de forma crítica. São inúmeras as questões presentes 

neste tópico de discussão que afetam, direta ou indiretamente, o cenário e a política 

internacional nos seus mais diversos campos, inclusive nacionalmente. Sendo assim, o 

                                                        
14 Maiores informações: http://www.oas.org/pt/sobre/conselhos.asp 
15Maiores informações: http://www2.mre.gov.br/dai/managua.htm 
16Maiores informações encontram-se no site da ONU referente à missão Minustah disponível em:< 
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/> Acesso em 16/02/2009. 
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objetivo desde I Fórum de Discussão Estudantil é trazer tais discussões, práticas ou 

ideológicas, para o âmbito da OEA (Organização dos Estados Americanos) de modo 

que cada delegação represente de maneira satisfatória e sólida a Política Externa e os 

interesses do país que representa. 

 

Breve Histórico: O início da questão Haitiana 

 

Em 2001 realizaram-se eleições presidenciais no Haiti que elegeram Jean-

Bertrand Aristide17 como presidente.  Para maior compreensão do papel político que 

Aristide representava, faz-se necessário um pequeno apanhado histórico sobre sua 

carreira pública. Aristide contava com um passado político-social bastante propício para 

sua eleição já que durante a ditadura dos Duvalier18, ele teve um papel bastante 

importante contra a opressão social e política destes ditadores, representando assim uma 

esperança para a população haitiana. Claramente, a população do país não compactuava 

com a ditadura, que limitava a liberdade das pessoas. Então, Aristide, por representar 

uma nova mudança neste sentido, obteve grande apóio da população. 

Aristide já havia governado o país entre 1994 e 1996, sendo, portanto, conhecido 

como uma importante figura política, apesar de um passado histórico-político 

conturbado19. Entretanto, nas eleições de 2001, apenas 10% da população do país votou 

o que levou a oposição, insatisfeita, a não reconhecer como legítima tal pleito. Podemos 

considerar, diante deste breve histórico acerca de Aristide como a questão haitiana se 

inicia.  

A OEA (Organização dos Estados Americanos) atuou como peacemaker20 

mediando negociações com o governo à época e seus opositores, representado, 

principalmente, por uma coalizão denominada “Grupo de 18421”. Esta Organização 

                                                        
17Em 1990, Jean-Bertrand Aristide foi eleito presidente do Haiti pela primeira vez. Aristide é um político 
haitiano e ex-padre católico, que foi presidente do Haiti em três períodos: em 1991, de 1994 a 1996, e 
novamente de 2001 a 2004. 
18François Duvalier (conhecido como “Papa Doc”), que governou de 1957 a 1971, e seu filho Jean-
Claude Duvalier (o “Baby Doc”), de 1971 a 1986, são considerados por analistas dois dos mais violentos 
governantes da história. 
19Maiores informações no site: <http://www.passeiweb.com/saiba_mais/voce_sabia/crise_haiti/> Acesso 
em 18/05/2009. 
20Peacemaker, do inglês, instaurador da paz. 
21Suposto número de partidos políticos, associações cívicas, sindicatos e grupos empresariais que a 
compunha. A coalizão não tinha um líder formal, embora o empresário André Apaid se colocasse como 
seu porta-voz. 
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Internacional conseguiu persuadir o então presidente Jean-Bertrand Aristide a dissolver 

seu gabinete e conseqüentemente seu governo. Entretanto, a oposição ainda estava 

insatisfeita o que a levou a instaurar a violência nas principais cidades do Haiti. O país 

então entrou em um período de insurgência tomado conta por tropas revolucionárias e 

guerrilheiras. 

Esta situação continuou até 2004 quando a ONU criou a MINUSTAH - Forças 

de paz para a reestruturação do Haiti. No período de 2004 a 2006 os países envolvidos 

nestas forças, liderados pelo Brasil (país que detém o maior efetivo militar no Haiti), 

empenharam esforços para reconstruir política, social e institucionalmente o país.  

O ápice deste empenho se deu em 2006 quando estas forças de paz conseguiram, 

depois de pressões internacionais, encaminhar o processo de eleições livres e 

informadas. Assim, no mesmo ano, René Préval22, que já havia governado o país de 

1996 a 2001, foi eleito presidente do Haiti. Este fato foi considerado pela OEA, pela 

ONU e pela comunidade internacional como um passo importante para a estabilização 

do país, pois um governo poderia tratar com mais autonomia certas questões nacionais 

específicas do Haiti como a pobreza e a infra-estrutura. 

 

A MINUSTAH: Objetivos, Números e Fatos 

 

 Em 2004, a ONU (Organização das Nações Unidas) determinou que a situação 

no Haiti continuava a ameaçar a paz e a segurança internacional, especialmente na 

região da América Central e Caribe. Neste sentido, agindo de acordo com o capítulo VII 

da Carta da ONU, o Conselho de Segurança, por sua resolução 1542 de 30 de Abril de 

2004, decidiu estabelecer a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti - 

MINUSTAH. A missão foi estabelecida e gerida tendo os seguintes propósitos e 

objetivos como pontos norteadores: 

I. Segurança e Estabilidade 

a) Assegurar um ambiente seguro e estável dentro do qual um processo 

político e constitucional pudesse ser instituído; 

b) Assistir o Governo Transitório a monitorar, reestruturar e reformar a 

Polícia Nacional Haitiana, condizente com os padrões democráticos, 

                                                        
22Político haitiano e agrônomo.  



 

12 

 

incluindo veto e certificação dos recursos humanos utilizados para tal fim, 

aconselhando na reorganização e treinamento bem como monitoramento dos 

membros da Polícia Nacional Haitiana; 

c) Assistir o Governo Transitório, especialmente a Polícia Nacional, com 

um programa de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) 

compreensiva e sustentável para os grupos armados e guerrilheiros, 

incluindo mulheres e crianças envolvidas nestes grupos, bem como controle 

de armas e medidas de segurança pública; 

d) Assistir a reestruturação e manutenção das leis, segurança e ordem 

pública no Haiti através de um suporte dado à Polícia Nacional Haitiana e à 

Guarda Costeira, bem como o fortalecimento dessas instituições, incluindo o 

restabelecimento do sistema de correções; 

e) Proteger os recursos humanos das Nações Unidas, oferecer facilidades, 

equipamentos e instalação dos mesmos para assegurar a segurança e 

liberdade de movimento, levando em conta que a responsabilidade primária 

é do Governo Transitório e; 

f) Proteger civis sobre ameaça de violência física iminente, dentro de suas 

capacidades e áreas de distribuição, sem prejudicar as responsabilidades do 

Governo Transnacional e das autoridades policiais. 

 

II. Processo Político 

a) Oferecer suporte constitucional e político no processo encaminhado no 

Haiti, incluindo por meio de princípios da governança democrática e do 

desenvolvimento institucional; 

b) Assistir o Governo Transitório nos seus esforços para instaurar um 

processo de diálogo e de reconciliação nacional; 

c) Assistir o Governo Transitório nos seus esforços para organizar, monitorar 

e trazer eleições livres e justas em âmbito municipal, parlamentar e 

presidencial na data mais próxima possível em especial em termos técnicos, 

logísticos, administrativos e de segurança contínua com um processo de 

suporte eleitoral apropriado de modo que represente a população, incluindo 

as mulheres e; 
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d) Assistir o Governo Transitório a estender a autoridade do Estado pelo 

Haiti e oferecer suporte para a boa governança em níveis locais. 

 

III.  Direitos Humanos 

a) Oferecer suporte ao Governo Transitório bem como às instituições de 

Direitos Humanos do Haiti a promovê-los e os proteger, particularmente no 

caso das mulheres e crianças, para assegurar as responsabilidades individuais 

por desrespeito aos Direitos Humanos e; 

b) Monitoração e elaboração de relatórios das condições dos Direitos 

Humanos, em cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos, incluindo a situação dos refugiados. 

 

 O Conselho da ONU também pede que os esforços em relação à Missão de Paz 

sejam também estendidos à OEA e ao CARICOM (Comunidade e Mercado Comum do 

Caribe). 23  

 Percebe-se que os objetivos da Missão de Paz são bastante claros e específicos 

abrangendo as três principais áreas de Segurança, Reestruturação Política e defesa dos 

Direitos Humanos. Podemos condensar todas as informações acima em cinco pontos 

distintos e primordiais, base da Missão: 

a) Estabilizar o país (nas suas diferentes áreas); 

b) Pacificar e desarmar grupos guerrilheiros e rebeldes; 

c) Promover eleições livres e informadas; 

d) Formar o desenvolvimento institucional e econômico do país e; 

e) Defender os Direitos Humanos. 

O empenho que a sociedade internacional tem feito (em especial os países da 

OEA) para estas Forças de paz é de grande magnitude. O contingente militar 

inicialmente autorizado na instituição da MINUSTAH era de mais de 6.700 militares, 

1.622 policiais, 154 voluntários das Nações Unidas e 995 locais, traduzindo-se em 

quase 10.000 pessoas focadas nos esforços da reestruturação haitiana. Desde 2004 até 

março de 2009 o contingente total das forças no país pouco se alterou, continuando 

próximo à casa dos 10.000. 

                                                        
23Traduzido e adaptado de < http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/mandate.html> Acesso em 
28 de Junho 2009.  
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Os esforços da comunidade internacional podem ser transferidos para além dos 

números também. São 17 os países que mantém contingente militar no país, dentre eles, 

países importantes no âmbito da OEA como Brasil (país com o maior contingente 

militar no Haiti e, portanto, país líder da missão), Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, 

Equador, Peru, Canadá e Estados Unidos, por exemplo. Além disso, temos também a 

França com um número significativo de força militar instaurada no país. 

Também é importante lembrar que qualquer tipo de força militar requer um 

grande desempenho financeiro-econômico para sua manutenção. E a MINUSTAH conta 

com um valor bastante alto. A verba aprovada de 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 

2009 era de mais de US$601 milhões. 

Conclui-se que as Forças de Paz e a questão haitiana contam com grande 

sensibilidade internacional em relação a seus objetivos. O número de países que 

mantém relações diretas com a MINUSTAH é bastante grande além da grande quantia 

financeira envolvida na questão. 

 

O governo de René Préval: Desastres Naturais e a Crise de Alimentos 

 

 No dia 07 de fevereiro de 2006 o Haiti realizou, com ajuda da MINUSTAH, 

eleições presidenciais e legislativas. Em 17 de fevereiro, dentre os 35 candidatos à 

chefia do Estado, René Préval, candidato do partido Lespwa, foi proclamado presidente 

do Haiti24. Em segundo lugar veio o também ex-presidente do Haiti Leslie Manigat25. 

 O então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan classificou a medida 

de ajuda nas eleições e da proclamação de Préval como presidente, medidas estas 

tomadas pela MINUSTAH, como “razoáveis”. Annan apontou ainda que todas essas 

ações auxiliadas pelas forças de paz impediriam a instauração de um nível de violência 

ainda maior do nível então presente no país.  

 Entretanto, cabe salientar algumas circunstâncias importantes das eleições 

presidenciais que elegeram René Préval como presidente e que têm projeções futuras. O 

voto no Haiti não é obrigatório e, apesar disso, para que um candidato evite o segundo 

turno, é necessário que este obtenha mais que 50% dos votos válidos26. 

                                                        
24com 51,21% dos votos válidos.  
25com 12,40% dos votos. 
26Houve de um total de 1.847.422 votos válidos, uma soma de 246.525 votos nulos e brancos.  
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 Diante da totalidade significativa de votos, o Conselho Eleitoral Provisório 

(CEP), órgão instituído e assistido pela MINUSTAH, era o único com autoridade 

suficiente para decidir o futuro das eleições presidências. Sem a soma entre votos nulos 

e brancos, René Préval não conseguiria os 50% mínimos para evitar o segundo turno. 

Novas eleições não seriam interessantes nem para o Conselho Eleitoral nem para a 

sociedade que ficaria mais tempo sem um governo efetivo e próprio. 

 Deste modo, o Conselho Eleitoral Provisório (sete dos nove membros dessa 

instituição) optou por uma parceria com o Primeiro Ministro Interino, Gerard Latortue, 

para uma distribuição dos votos nulos e brancos proporcionalmente entre todos os 

candidatos. Assim, mesmo diante de especulações de fraude advindas de alguns 

analistas, René Préval foi eleito presidente com 51,21% dos votos. 

 Desde sua posse, René Préval contou com inúmeros contratempos ao seu 

governo como a forte oposição formada pela elite haitiana, a insegurança, a falta de 

infra-estrutura da região e o alto índice de pobreza. Ficou claro a ineficiência do 

governo de Préval que, mesmo diante da ação auxiliadora da MINUSTAH, ainda não 

conseguia solucionar problemas básicos para a governabilidade da região.  

 Adicionado ao grande problema que o Haiti já enfrentava naturalmente com a 

violência, o país foi devastado por uma série de furacões e desastres naturais no 

segundo semestre de 2008. No intervalo de apenas um mês, o país mais pobre das 

Américas contou com as tempestades tropicais Fay e Hanna e os furacões Gustav e 

Ike27, contabilizando um prejuízo de infra-estrutura (já quase inexistente) enorme. Esta 

série de desastres naturais também ameaça os esforços já feitos pela Missão de Paz. 

 Além das perdas humanas e de infra-estrutura, tais desastres naturais se 

associaram à grande alta dos preços dos alimentos, causando assim grande impacto na 

produção e compra de alimentos no Haiti.  

 Previsões contavam que os preços de alimentos como trigo, arroz e óleo 

aumentariam28. A situação era dramática, sendo o Haiti considerado o país mais 

vulnerável do mundo além de já ser nomeado o mais pobre do hemisfério ocidental. O 

cenário de fome e miséria aumentou ainda mais problemas de segurança e paz regional. 

Diante da alta exorbitante dos alimentos e da ineficácia do governo, o número de 

imigrantes ilegais que cruzam a fronteira com a República Dominicana está na casa dos 

                                                        
27Que causaram mais de 600 mortes. 
28Em cerca de 80%.  
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milhões. Apesar de contar com preços mais baixos dos alimentos, a República 

Dominicana também não está livre da crise de modo que os preços no país também vêm 

aumentando gradativamente o que fez com que o presidente dominicano introduzisse 

um pacote de subsídios para diminuir os preços dos alimentos. 

 Segundo analistas, o aumento dos preços dos alimentos tem sua raiz na incerteza 

política que o governo de Préval representa principalmente no que diz respeito às 

políticas comerciais além do fato do país ter sido devastado por desastres naturais, 

contribuindo ainda mais para o aumento dos preços. 

Cinco anos após a chegada das tropas de paz, o Haiti  continua sendo o país mais 

pobre da América, onde 75% da população vive  com menos de US$ 2 por dia e apenas 

a  quarta parte das rodovias são pavimentadas. Com a guerra e os golpes de Estado ao 

longo dos seus anos de história, a indústria têxtil haitiana diminuiu cerca de 80%, mas 

ainda representa 10% do PIB e 68% das exportações do país. Falta energia elétrica 

todos os dias e cerca de 80% da população está desempregada. Pelas tabelas oficiais, 

uma costureira na capital, Porto Príncipe, deveria receber US$ 0,50 por hora, contra 

US$ 3,27 no Brasil e US$ 16,92 nos EUA29. 

 Em 2008, a ONU anunciou que a MINUSTAH tem aval para continuar suas 

ações no país até pelo menos 15 de outubro de 2009. 

 

A Questão da Corrupção: Contra o estabelecimento da Real Democracia 

 

 Afirmou-se na cerimônia de encerramento do IV Fórum Global de Combate à 

Corrupção realizado no Brasil em 2005 que “a corrupção impõe ameaças à democracia, 

ao crescimento econômico e ao estado de direito”. Logo, podemos traçar um paralelo 

sólido entre a MINUSTAH e a questão da corrupção. 

O combate à corrupção está inserido na reestruturação institucional do país 

promovido pela missão de paz. Neste sentido, a Carta da Convenção Interamericana 

contra a Corrupção dispõe que “a democracia, condição indispensável para a 

estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região, exige, por sua natureza, o combate a 

toda forma de corrupção no exercício das funções públicas e os atos de corrupção 

especificamente vinculados a seu exercício”.Vemos, então, que a MINUSTAH se 

                                                        
29 BRITTO, Suzanne A Nova Democracia Disponível em: < 
http://www.anovademocracia.com.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2040>  
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empenhou na estabilização social nas diferentes esferas que ela poderia atuar inclusive 

no que diz respeito à corrupção. 

Há alguns anos, foi realizada uma pesquisa30 que colocou o Haiti em primeiro 

lugar na lista dos países mais corruptos do mundo. Esta pesquisa foi baseada na visão de 

empresários, acadêmicos e analistas de risco, cada um em sua esfera de atuação. A 

seriedade deste dado demonstra claramente a percepção de corrupção e sua relação com 

o cenário institucional e, conseqüentemente, social do país.  

A corrupção farda milhões de pessoas à pobreza impede o crescimento 

sustentável, desvia valores morais e éticos, desrespeita a população civil e corrompe 

instituições que deveriam, supostamente, contribuir para a instauração e manter o 

equilíbrio e estabilidade em qualquer país, em especial no Haiti. Apesar de ter sido o 

primeiro país liderado por negros a alcançar a independência no Caribe, as instituições 

haitianas ainda são bastante recentes e não têm a estruturação necessária, sendo alvo 

fácil para políticos corruptos. 

A corrupção é uma das conexões entre o crime organizado e a violência dos 

grupos guerrilheiros e revoltosos, tráfico ilícito de entorpecentes “que ameaçam e 

corroem as atividades comerciais e financeiras legítimas da sociedade, em todos os 

níveis”  31. 

A história e o passado do Haiti estão repletos de relações com a corrupção no 

campo político, seja em eleições fraudulentas ou em desvios de verbas de obras sociais 

para os bolsos pessoais dos líderes políticos do país. Tal fato reflete claramente na 

percepção de corrupção pela população civil. Uma pesquisa da ONG chilena 

Latinobarómetro mostra que os habitantes das Américas Central e do Sul acreditam que 

grande parte dos funcionários públicos é corrupta, inclusive membros do próprio 

governo.  

Não se pode pensar numa real estruturação da democracia haitiana sem pensar 

na questão da corrupção. Como já ficou claro, a corrupção invalida os valores 

democráticos e no caso do Haiti com uma situação tão delicada e sensível, há de se 

tomar cuidado especial. A Convenção Interamericana contra a Corrupção reforça que 
                                                        
30Pesquisa realizada pela Transparência Internacional, comunidade civil que luta contra a corrupção. Mais 
informações podem ser obtidas no endereço eletrônico oficial do grupo http://www.transparency.org/. 
Notícia extraída de <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6120522.stm> visita em 15/Jul de 2009. 
31Preâmbulo da Carta da Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados 
Americanos disponível em < http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/legislacao-patrimonio-publico/docs-
legislacao/Convencao_Interamericana_contra_a_Corrupcao.pdf> Acesso em 30 de Julho de 2009. 
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uma real solidificação das instituições haitianas só ocorrerá quando houver uma 

diminuição real na corrupção.  

A MINUSTAH tem diversas obrigações para com a reestruturação do Haiti e se 

pode perceber que há uma relação estreita e profunda entre esta reestruturação e a 

corrupção. Gilda Motta Santos, chefe de divisão das Nações Unidas do Itamaraty 

afirmou recentemente que a retirada das forças de paz do Haiti só poderá se tornar uma 

opção em 2011 e somente mediante a um desenvolvimento e sustentabilidade razoável 

dos elementos principais pelos quais a MINUSTAH luta no país: segurança, educação e 

desenvolvimento. 

Para que essa retirada possa ocorrer efetivamente mediante a sustentação dos 

pontos acima citados, deve haver um empenho no sentido de combater a corrupção o 

que talvez ainda seja minimizado nas ações da MINUSTAH. 

 

Justificativas 

 

A necessidade da discussão sobre o papel das forças de paz no Haiti no Conselho 

Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI) torna-se evidente, visto que missão 

denominada pela ONU MINUSTAH que se iniciou em junho de 2004 tem como 

objetivo principal a manutenção da estabilidade da região. Logo, a estabilização do 

Haiti é de grande importância, porque um país com aspectos negativos em termos de 

desenvolvimento e que apresente possíveis casos de corrupção (caso da eleição de Jean-

Bertrand Aristide) pode afetar os demais membros da OEA, principalmente os países do 

Caribe membros do CARICOM (Comunidade e Mercado Comum do Caribe) que têm 

semelhanças culturais com o Haiti.  

A missão (ajudada pela Força Multilateral Interina, formada por EUA, Canadá, 

França e Chile) visava à manutenção da segurança delimitada nos seguintes objetivos 

sistematizados: estabilização do país; pacificação e desarmamento dos grupos 

guerrilheiros e rebeldes; promoção de eleições livres e informadas, e formação do 

desenvolvimento institucional e econômico no país. Entretanto, a missão teve alguns 

obstáculos para obtenção do sucesso. O Exército Brasileiro teve problemas com 

gangues rebeldes que se mantém em permanente combate com civis, além de assuntos 

internos de política nacional. 
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 A questão foi alvo de muitas discussões em âmbito nacional e internacional, nas 

quais foram discutidas questões de soberania, maneiras de intervenção e acabou 

resultando em algumas críticas em relação ao governo brasileiro por afirmarem que a 

missão afetava os Direitos Humanos.  

 Apesar disso, o Brasil, junto com suas forças militares, pediu intervenções da 

ONU para o aumento do contingente militar no país, visando, também, sensibilizar a 

sociedade internacional para obras de infra-estrutura e cooperação no Haiti. 

 Como já mencionado anteriormente, em 2006, dois anos após o início da missão, 

a MINUSTAH conseguiu encaminhar o processo de eleições livres e informadas à 

mídia e à população em geral. René Préval foi eleito presidente do Haiti, sendo que ele 

já havia governado o país de 1996 a 2001. Além disso, Préval tinha sido Primeiro-

Ministro do primeiro mandato de Aristide (13 de fevereiro de 1991 a 11 de outubro de 

1991). As eleições foram consideradas pela OEA, pela ONU e pela comunidade 

internacional como um passo importante para a estabilização do país, pois um governo 

poderia tratar com mais autonomia certas questões nacionais específicas do Haiti como 

a pobreza e a infra-estrutura. 

 Apesar de sua estrutura institucional estar se reerguendo lentamente, a missão 

atualmente continua e a situação do Haiti ainda encontra alguns agravantes, 

principalmente no que diz respeito aos problemas ambientais. O país enfrentou, em 

2008, uma série de tempestades e furacões tropicais deixaram centenas de mortos e 

milhares de desabrigados e feridos. Isso fez com que o país entrasse em um estado 

crítico e seu governo, ainda bastante recente e sem a correta estruturação, poder e 

recursos suficientes para superar estes problemas, depende agora quase inteiramente da 

existência da MINUSTAH. 

 Adicionado a isto, temos diversos questionamentos atuais que colocam em pauta 

a continuação ou não da missão de paz no Haiti. O Brasil já vetou a continuidade do 

chefe de missão no Haiti além de ter enfrentado questionamentos a níveis 

internacionais. Portanto é necessário discutir se o país caribenho ainda tem necessidade 

da continuidade da missão para alcançar a estruturação e desenvolvimento pleno ou qual 

outra forma de ajuda pode ser oferecida para estabilização do país.  

A questão que envolve a reconstrução do Haiti é um importante foco de discussão 

dentro da sociedade internacional, principalmente no campo de atuação da OEA. A 

ajuda ao Haiti desenvolve também as noções de cooperação dentro da organização além 
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de fato de que muitos países-membros da OEA mantêm efetivos militares e forças 

policiais e civis no Haiti, como Brasil, Argentina, EUA, Canadá, Chile, Colômbia e 

Uruguai. Além disso, o próprio Haiti é um Estado-membro da OEA, representando uma 

questão principalmente de segurança regional e de questões secundárias como 

corrupção, entre outras. 

 Ao trabalhar com esse ponto do Haiti, muitas implicações no campo acadêmico, 

acabam por ser discutidas como, por exemplo, o conceito de soberania, o 

desenvolvimento de estratégias para auxilio no desenvolvimento econômico, social e 

político do Haiti. Também é debatida a intervenção e sua melhor forma de aplicação, 

assim como o interesse nacional passa a ser mais evidenciado. Isso desenvolve a melhor 

capacidade de argumentação em grandes discussões principalmente do âmbito 

internacional, e também nacional. Neste sentido, o “Agir localmente e pensar 

globalmente” é bastante presente na discussão da questão haitiana. Se encontrarmos 

uma solução para ela, a níveis regionais, muitos dos problemas e grandes discussões 

vigentes no mundo inteiro poderão ser compreendidos. 
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6. OS POSICIONAMENTOS DOS PRINCIPAIS PAÍSES DA OEA. 
 

A MINUSTAH é formada por 11 países-membros da OEA: Argentina, Bolívia, 

Brasil, Canadá, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguai, Peru e 

Uruguai. Na última contagem, em fevereiro de 2009, a missão possuía no total 7.039 

militares. Há grandes críticas em relação à missão de paz que é criticada como sendo re-

colonizadora.  

 

O CARICOM – formado por Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e 

Névis, São Vicente e Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago – tem uma 

importância muito grande no processo de estabilização do Haiti. Tais países são os 

principais parceiros comerciais e políticos do Haiti além de estarem todos localizados na 

região do Caribe e da América Central. Como, segundo a ONU, a questão do Haiti é 

mais que uma questão de paz internacional, mas acima de tudo uma questão de 

segurança regional. Logo, qualquer fato que diga respeito ao Haiti tem influências nos 

países locais. 

Além disso, a Comunidade do Caribe têm como compromisso facilitar a 

instituição e completa ação da MINUSTAH como força de paz, além de promover a 

interação das autoridades haitianas com parceiros e aumentar a eficácia da resposta da 

comunidade internacional no Haiti. Atualmente a Guiana é o líder do CARICOM32. 

 

O Mecanismo 2x9 (Dois por Nove) de Cooperação Internacional para o 

Haiti ou só Mecanismo 2x9 foi criado em 2007, por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai. O Mecanismo é formado pelos 

países latino-americanos que fazem parte da MINUSTAH sendo um elemento de 

coordenação política entre estes países e o governo do Haiti em matéria de cooperação.  

Este organismo realiza reuniões ocasionais para discussão de novas diretrizes no 

país caribenho, baseando-se no princípio da solidariedade e na cooperação latino-

americana para conseguir avanços substanciais no desenvolvimento integral do país. Em 

reunião no Peru, em 2007, destacaram que a missão de paz tem de ficar no país até que 

                                                        
32 Disponível em: <www.caricom.org> 
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haja sustentabilidade no que tange à segurança, desenvolvimento e fortalecimento das 

instituições33. 

 

Argentina (558 militares na MINUSTAH34): Em 1993 os rumos da política 

externa argentina levaram à adoção de uma postura de maior compromisso com as 

missões de manutenção da paz levadas a efeito pela ONU. Essa postura revelou a 

necessidade de uma preparação mais acurada dos efetivos a serem enviados nessas 

missões, e com essa finalidade o Ministério de Defensa criou em 1995 o Cientro de 

Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ).  

A atual presença argentina no Haiti compreende um hospital de campanha da 

Força Aérea Argentina, localizado na cidade de Porto Príncipe, que conta com um 

efetivo de 60 homens e atende tanto aos militares da MINUSTAH quanto a população 

local, sendo essa atividade uma das mais caras dentro do orçamento das Forças de Paz. 

Além disso, as tropas argentinas são responsáveis pela região da cidade de Gonaïves, 

uma das mais violentas cidades haitianas35. Argentina e Chile36 possuem vasta 

experiência em missões internacionais. 

 

Bolívia (228 militares bolivianos fazem parte da MINUSTAH): O Estado 

Plurinacional da Bolívia tem muitas de suas atuais políticas vinculadas à Alba 

(Alternativa Bolivariana para as Américas), bloco antiimperialista e anti-americano 

criado por Venezuela e Cuba que teve a incorporação do país andino em 200637.  

A Bolívia tem uma participação significativa na MINUSTAH contando com 

cerca de 228 soldados. Apesar disso, tal contribuição é muito questionada no âmbito 

interno. Há o temor de uma intervenção de igual teor no Estado Boliviano, que também 

passa por profundas mudanças estruturais. E, por outro lado, há uma contradição da 

política antiimperialista do presidente Evo Morales e a presença de tropas bolivianas no 

                                                        
33 Disponível em: <http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/02/comunicado_MDN.pdf> 
34 Dados de janeiro de 2009. Disponível em: < 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2009/feb09_5.pdf> 
35 Disponível em: < 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2004/09/040920_haitionudi.shtml> 
36 Disponível em: <http://www.alide.com.br/artigos/haitihelis/index.htm> Acesso em 25 de Junho de 
2009 
37 Presidente da Bolívia ironiza frase que Bush não disse sobre Eixo do mal. Folha de São Paulo. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u587171.shtml>. Acesso em Setembro 
de 2009. 
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Haiti38. Por este último motivo, no que tange à MINUSTAH, a Bolívia diverge do seu 

grande aliado “bolivariano”, a Venezuela. 

 

Brasil (1.282 militares brasileiros estão na MINUSTAH): O Brasil é o Estado 

que fornece o maior contingente militar da MINUSTAH e lidera a missão desde 200439. 

Até maio de 2008, as operações no Haiti haviam custado R$ 464 milhões, dos quais só 

31% haviam sido reembolsados pela ONU, contra a previsão inicial de 50%. 

Recentemente, o país tem recebido duras criticas sobre os MINUSTAH: "Viemos 

informar os senadores brasileiros que o desempenho da MINUSTAH é um fracasso por 

não cumprir sua meta de estabilizar o país. Trouxemos fotos de zonas com hospitais e 

escolas que foram bombardeadas com gás lacrimogêneo pelos soldados da ONU" disse 

o  haitiano Frantz Dupuche, membro da Papda (Plataforma Haitiana em Defesa de um 

Desenvolvimento Alternativo).  

Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores defende a MINUSTAH e diz 

que ela possui um caráter multidimensional, além do consentimento por parte do 

governo do Haiti. "A MINUSTAH [...] não trata só da segurança, vai além das funções 

de monitoramento de acordos de cessar fogo, abrange a reinserção social de grupos 

armados, a promoção dos direitos humanos e a criação de um ambiente propício para 

investimentos e desenvolvimento", diz Gilda Motta Santos Neves, chefe da Divisão das 

Nações Unidas no MRE. 

Além disso, o país ainda sofre acusações de que só está presente no território 

haitiano e com o maior contingente militar na área para assegurar sua posição de 

principal país dentro da América do Sul e Central, tendo como objetivo final uma 

assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

 

Canadá (4 militares canadenses estão na MINUSTAH): O Canadá possui três 

objetivos interligados na sua política externa relacionada as Américas: governança 

democrática, prosperidade e segurança40. Em relação à governança democrática o seu 

objetivo é fortalecer as instituições, práticas e princípios democráticos que defendem a 

liberdade, os direitos humanos e a supremacia da lei. Já a prosperidade econômica visa 
                                                        
38 Prensa Latina. Disponível em: <http://boliviarising.blogspot.com/2007/03/bolivian-blue-helmets-in-
haiti.html>. Acesso em Setembro de 2009. 
39 A Missão é atualmente liderada pelo Major-General Floriano Peixoto Vieira Neto 
40 http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/engagement-spa-por.aspx?lang=fra 
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edificar economias dinâmicas e crescentes, e promover o investimento e mercados livres 

responsáveis que favoreçam novas oportunidades e a criação de empregos.  

Por sua vez, os avanços em uma segurança comum têm como objetivo melhorar 

a estabilidade e a segurança na região, enfrentando as ameaças representadas pelas 

drogas, crime organizado, doenças pandêmicas e desastres naturais. Principalmente 

neste ultimo ponto é que está inserida a participação do Canadá na MINUSTAH, sendo 

que o país realiza no Haiti um trabalho em várias áreas, desde vacinação até educação, 

passando pela formação de inspetores e delegados da Polícia Nacional do Haiti e gestão 

das fronteiras. Uma recente visita do Ministro de Relações Exteriores do Canadá ao 

Haiti reforçou o engajamento canadense na região e demonstrou a contínua 

solidariedade que o Canadá possui com este país41.   

 

Chile (499 militares): No Haiti, o Chile participa dos esforços da Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização do Haiti para organizar a situação do país. O grupo 

chileno é formado por uma unidade de infantaria, o Batallón Chile, composto por meios 

de infantaria mecanizada do exército e fuzileiros navais, com bases em Porto Príncipe e 

Cap Haitien, no norte do país; uma unidade de engenheiros mista do Chile com o 

Equador, baseada em Porto Príncipe e com destacamentos em Limbe e Cap Haitien; 

além do grupamento de helicópteros42. 

 

Colômbia: Atualmente, a Colômbia destaca grande parte do seu contingente 

militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC 

dentro do seu próprio território. Por este motivo, tem se mostrado apartada dos 

problemas haitianos, possuindo somente uma pequena força policial no país, sem 

militares. Contudo, conforme matéria do jornal colombiano “El Espectador”, o Senado 

tem discutido uma maior participação do país nos problemas regionais, principalmente 

um possível envio de tropas militares à MINUSTAH para ajudar na pacificação do 

Haiti43. 

 
                                                        
41Relatório da visita disponível em: < 
http://w01.international.gc.ca/minpub/publication.aspx?publication_id=387194&lang=eng&docnum=140
%20-%20Modification&Year=2009> 
42 http://www.alide.com.br/artigos/haitihelis/index.htm 
43 Disponível em: 
<http://www.anovademocracia.com.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2040> 



 

25 

 

Costa Rica: Apontada como um dos países mais pacíficos da América, a Costa 

Rica não possui, desde 1949, um exército. Por este motivo, ficou impossibilitada de 

enviar militares à MINUSTAH. Contudo, o país é bastante ativo nas discussões de 

desenvolvimento integral na Organização dos Estados Americanos. Segundo o 

embaixador costarriquenho na organização, José Enrique Castillo, a Costa Rica dá 

importância à ajuda multilateral desempenhada pela OEA, apontando que ela deve 

conduzir a cooperação internacional para ajudar os haitianos. Ainda neste sentido, 

destaca o representante que a questão haitiana deve ser mais popularizada para a 

sociedade interamericana por meio da imprensa44. 

 

Equador (67 militares na MINUSTAH): Um dos princípios da política exterior 

do Equador é contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacional. Neste 

contexto, foi um marco na política equatoriana a decisão do governo nacional de 

promover uma maior participação das forças armadas do país nas missões de paz da 

ONU. Esta decisão foi comunicada, em 2003, ao então Secretário-Geral das Nações 

Unidas, Kofi Annan.  

Desde então, o Equador participou da Missão das Nações Unidas na Libéria 

(UNMIL), da Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (ONUCI), Missão de 

Observadores Militares no Sudão, da Missão das Nações Unidas no Nepal (UNMIN) e 

da presente Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH)45. 

Apesar de varias participações é importante ressaltar que estas missões são pontuais, 

especialmente a do Haiti onde possuem uma unidade de engenheiros formada por 66 

homens, assim como máquinas e equipamento de trabalho, orientados exclusivamente à 

reconstrução da infra-estrutura básica do Haiti. 

 

Estados Unidos da América (4 militares na MINUSTAH): Os Estados Unidos 

têm grande interesse em construir a paz e a estabilidade no Haiti, seja pela proximidade 

geográfica ou pelos estreitos laços econômicos. Segundo o Departamento de Estado 

Americano, a política deste Estado para o Haiti é designada por:  

                                                        
44 Disponível em: <http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-
0230&videotype=&sCollectionDetVideo=5> 
45 http://www.mmrree.gov.ec/pol_exterior/onu_oper_paz.asp 
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 Manter e fortalecer a democracia, ajudar a diminuir a pobreza, o 

analfabetismo e a desnutrição;  

 Promover o respeito aos Direitos Humanos; e  

 Conter a imigração ilegal e o tráfico de drogas46 (problema que afetam os 

Estados Unidos). 

O Haiti desde a sua independência teve seu Governo conturbado por inúmeras 

crises. A fim de auxiliar na estabilização, os Estados Unidos intervieram militarmente 

no país em 1915, permanecendo até 1934. Depois disso, voltou a instabilidade política, 

refletida em um governo ditatorial e muitos governos provisórios.  

Uma das várias iniciativas da ONU para resolver a crise foi a aprovação da 

Resolução 940 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autorizava os 

Estados membros da organização a adotar os meios necessários para a estabilização do 

Haiti. Pautados em tal resolução, os estadunidenses lideraram uma força multinacional 

(MNF) que interveio no Haiti em setembro de 1994, mantendo-se no país até o ano 

2000, quando foi transformada em missão de construção de paz (peace-building)47. A 

partir de então, foi reduzida a participação política estadunidense no Haiti, já que a 

MINUSTAH, que substituiu a MICAH, é liderada pelo Brasil e não pelos Estados 

Unidos. 

Atualmente, os EUA têm pouca participação no Haiti e nos demais assuntos 

latino-americanos, uma vez que estão em guerra no Afeganistão e no Iraque. Contudo, 

os estadunidenses são sempre consultados pelos países participantes da MINUSTAH no 

que tange à missão, pelo fato de os Estados Unidos serem um país com alto grau de 

decisão política mundial sendo a maior economia do mundo. 

 

Guatemala (118 militares na MINUSTAH): A República da Guatemala tem 

uma tradição em operações de paz, tendo inclusive uma Subdivisão de Políticas 

Multilaterais para as Nações Unidas vinculada a seu Ministério de Relações 

Exteriores48. 

                                                        
46 US – Haiti Relations. US Department of State. Disponível em: 
<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1982.htm>. Acesso em Setembro de 2009. 
 
47 International Civilian Support Mission in Haiti (MICAH) 
48 Operaciones de Mantenimiento de la paz. Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de 
Guatemala. Disponível em: 
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Além disso, a Guatemala utilizou-se de sua atuação nessa missão de paz para 

defender sua candidatura a um assento no Conselho de Segurança da ONU no biênio 

2007-200849. Apesar do grande esforço em demonstrar sua experiência em missões do 

Conselho de Segurança e sua boa atuação nesta, a Guatemala optou por retirar sua 

candidatura em favor do Panamá, para que seu o nome desse Estado fosse lançado com 

consenso na América50. 

 

Guiana: Os laços entre a Guiana e os Estados caribenhos ficam explícitos em 

suas relações multilaterais: ela os representa no Grupo do Rio e é a atual líder do 

CARICOM (sua capital Gergetown)51. O Caricom (Comunidade Caribenha), do qual 

Haiti e Guiana fazem parte, foi criado em 1972, quando um conjunto de líderes 

caribenhos decidiu transformar a Associação de Livre Comércio do Caribe (CARIFA) 

em um mercado comum52, estreitando, portanto, os laços econômicos entre os países 

integrantes. Além disso, a Guiana participa da MINUSTAH. 

 

Haiti: Claramente, o Haiti é o principal país envolvido na questão. Além de ser 

palco direto e efetivo de todas as ações da MINUSTAH, todo o questionamento a nível 

internacional que é feito sobre a missão de paz envolve o Haiti. Sua política é ineficaz e 

mal construída, seu território devastado por questões ambientais, sua população faminta 

e assaltada pela violência cada vez maior. 

Em visita aos países sul-americanos logo após sua eleição em 2006, o Presidente 

René Préval agradeceu o trabalho dos países da região para o restabelecimento do 

processo democrático em seu país, por meio da participação na Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti. 
                                                                                                                                                                   
<http://www.minex.gob.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=1869&Itemid=114>.  Acesso 
em Setembro de 2009. 
49 Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Briz, participa en debate abierto del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Disponível em: 
<http://www.minex.gob.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=2>. Acesso em 
Setembro de 2009. 
50 Panamá entra como membro não-permanente em Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas. Uol Noticias. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2007/01/02/ult1808u82789.jhtm>. Acesso em setembro de 2009. 
51 Visita de Parlamentares da CRE começa pela Guiana. Direito 2. Disponível em: < 
http://www.direito2.com.br/asen/2008/ago/29/visita-de-parlamentares-da-cre-comeca-pela-guiana>. 
Acesso em Setembro de 2009. 
52 The Caribbean Community. Caribbean Community Secretariat. Disponivel em: < 
http://www.caricom.org/jsp/community/community_index.jsp?menu=community>. Acesso em Setembro 
de 2009. 
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Disse o presidente que “Graças a esse apoio, o restabelecimento das instituições 

democráticas no Haiti foi possível. Completada esta etapa, a segurança foi reforçada”. 

Préval, no entanto, disse que “o trabalho não terminou ainda” e que “o Haiti necessita 

da presença da MINUSTAH em seu território”. 

Para o governo haitiano seria hoje irresponsável para o país não solicitar a 

continuação do trabalho da missão e, por outro lado, seria irresponsável por parte da 

comunidade internacional não colaborar para a continuidade da MINUSTAH no Haiti. 

Para o governo de Préval é preciso reformar o sistema judiciário e o sistema policial, 

que são frágeis e corruptos, sem o que não será possível saber qual prazo será 

conveniente para a saída das tropas de paz53. 

 

México: O México é integrante do Grupo do Rio e da MINUSTAH, e parceiro 

comercial do CARICOM, ao qual o Haiti pertence. A respeito dos laços com o 

CARICOM, em 1990, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre os Estados 

Unidos Mexicanos e a Comunidade Caribenha (CARICOM), em que o México assegura 

procurar aumentar as ligações culturais e econômicas com a região caribenha54. 

Apesar de não possuir militares no país, o México participa do Grupo de Amigos 

do Haiti e está organizando junto com a OEA e o governo do país caribenho uma 

Conferência de Trabalho entre as Agências de Cooperação do Hemisfério que será 

realizada na Cidade do México de 4 a 5 de novembro de 2009 

 

Paraguai (31 militares na MINUSTAH55): A participação tímida do Paraguai 

está ligada ao auxílio brasileiro, sendo que o pelotão paraguaio faz parte do 10º 

Contigente Militar Brasileiro56. Além da MINUSTAH, o Paraguai participa de outras 

missões de paz. 

 

                                                        
53 Disponível: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u93608.shtml> 
54 AGREEMENT ON TECHNICAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED MEXICAN STATES AND THE CARIBBEAN COMMUNITY (CARICOM) (1990).  
Caribbean Community Secretariat. Disponível em: 
<http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_mexico_caricom.jsp?menu=secreta
riat>. Acesso em Setembro de 2009. 
55 Idem 
56 Disponível em: 
<http://www.exercito.gov.br/03ativid/missaopaz/minustah/noticias/2009/05mai/paraguai.html> 
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Peru (209 militares na MINUSTAH57): O governo do Presidente Alan García 

Perez define como primordial para o desenvolvimento do Haiti o aprofundamento da 

cooperação com os países americanos no que tange à reforma do judiciário e da 

Constituição do país. Além disso, no que diz respeito à luta contra o narcotráfico, 

desenvolvimento da infra-estrutura e da agricultura. Neste sentido, o Peru vê como 

fundamental a discussão de novos planos de desenvolvimento junto aos países da OEA 

e também destaca a participação da organização nas eleições haitianas como observador 

eleitoral.  

Reitera ainda seu apoio ao governo de René Preval nos esforços para alcançar o 

desenvolvimento integral do Haiti. Quanto à MINUSTAH, da qual faz parte, o Peru 

destaca a contribuição da missão para a segurança e o desenvolvimento econômico, 

político e social do país. 

 

República Dominicana: O país fronteiriço com o Haiti enfrenta diversos 

problemas internos e a questão no Haiti só contribui ainda mais para o aprofundamento 

de tais situações. A República Dominicana vem sofrendo recentemente com imigrações 

ilegais de haitianos em busca de alimentos mais baratos e de situações melhores e mais 

justas do que as oferecidas no Haiti.  

Entretanto, isso causa um grande problema na República Dominicana, que, 

como se não bastasse ter a ameaça constante de suas fronteiras serem invadidas por 

guerrilheiros armados haitianos, o que causaria um problema internacional de 

magnitude ainda mais expressiva, ainda tem que conviver e arcar financeiramente com a 

imigração de milhares de haitianos. 

 

Trinidad e Tobago: Como membro do CARICOM, Trinidad e Tobago definem 

como fundamental a sua colaboração para o desenvolvimento do Haiti. Por conta disso 

defendem uma maior participação dos países vizinhos no que tange a ações urgentes 

como melhorias na infra-estrutura, na segurança, na saúde, na educação e na criação de 

empregos.  

Trinidad e Tobago apóiam também a criação de um Fundo Hemisférico de 

Desenvolvimento do Haiti onde haveria a possibilidade de investimentos em setores da 

                                                        
57 Idem 
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economia do país como agricultura58. Defende, portanto, o aumento da cooperação dos 

países da OEA com o Haiti. 

 

Uruguai (1.135 militares na MINUSTAH59): A Constituição da República 

Oriental do Uruguai tem como princípios internacionais a diplomacia preventiva e a 

solução pacífica de controvérsias. Neste sentido, o governo do país tem aumentado sua 

cooperação no que tange a assuntos internacionais.  

No Haiti, o Uruguai é o segundo maior país em número de militares60 sendo que 

5,4% do total de soldados uruguaios existentes estão no país caribenho, enquanto em 

relação ao Brasil essa taxa é bem menor, 0,44%61, o que garante bastante prestígio ao 

Uruguai entre os países da MINUSTAH. Essa grande participação e interesse do país se 

dá pelo fato de estes militares poderem ser treinados em uma situação real de conflito62. 

O Uruguai gasta mais de 4% de seu orçamento com defesa, mais que o gasto realizado 

com educação63. 

 

Venezuela: A República Bolivariana da Venezuela não participa da missão de 

paz da ONU no Haiti. Neste sentido, o país não defende o envio de tropas armadas ao 

país uma vez que para o presidente Hugo Chávez Frías isso denota ocupação militar, um 

ato visto como imperialista. Vale lembrar que um dos princípios básicos do 

bolivarianismo é o anti-imperialismo.  

Hugo Chávez, por meio de seu representante na OEA, critica os países que 

fazem parte da MINUSTAH e que defendem uma “ajuda” ou “assistência” ao país. No 

seu ponto de vista, é necessária sim uma onda latino-americana de apoio e 

“solidariedade à nação independente do Haiti dentro de um contexto de justiça social 

internacional”64 e não de intervenção militar. 

                                                        
58 Disponível em: <http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-
0230&videotype=&sCollectionDetVideo=5> 
59 Dados de janeiro de 2009. Disponível em: < 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2009/feb09_5.pdf> 
60 O país tem apenas 147 militares a menos que o Brasil 
61 O Uruguai possui 21 mil militares ativos nas suas Forças Armadas. O Brasil possui 287 mil. 
62 Disponível em: <http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-
papers/lasa2009/files/MarcondesSouzaNetoDanilo.pdf> 
63 Disponível em: < http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=32572> 
64 Disponível em: <http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-
0230&videotype=&sCollectionDetVideo=5> 
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Em visita ao país, em 2007, Chávez foi bastante saudado pela população do país 

por representar essa idéia anti-imperial, principalmente pelas suas duras críticas ao ex-

presidente norte-americano George W. Bush. Vale lembrar que em várias ocasiões os 

Estados Unidos ocuparam o Haiti. Na ocasião, Chávez disse que “Houve tempos 

turbulentos aqui e no meu país como resultado da agressão imperial. Nós tentamos 

ajudar, apesar da distância, levantando nossas vozes quando precisávamos fazê-lo”65. 

Ainda nesta visita, Chávez assinou com o presidente haitiano um acordo de 

US$100 milhões de dólares para venda de petróleo venezuelano subsidiado, além de 

assistência social e ajuda financeira dentro de um contexto de cooperação trinacional 

Venezuela-Haiti-Cuba. Com isso Chávez pratica com o Haiti a chamada 

petrodiplomacia, onde oferece petróleo em um preço bem baixo em troca de simpatia e 

apoio dos outros países66. 

 

  

                                                        
65 Disponível em <http://www.haitianalysis.com/international-relations/chávez-and-venezuela-duty-not-
charity-to-haiti> 
66 Idem 
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7. Anexo 
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8. TÓPICOS DE DISCUSSÃO 
 

Para que o debate seja mais objetivo, evitando perda de foco, lista-se abaixo 

tópicos norteadores para as discussões do Conselho Interamericano de Desenvolvimento 

Integral com o tema Rediscutindo Regionalmente o papel das forças de paz no Haiti: o 

desenvolvimento socioeconômico e a atuação da MINUSTAH. 

O objetivo da Missão de paz no Haiti, MINUSTAH, é de trazer a estabilização à 

região nas diferentes esferas: social, política e econômica. Desta forma, 

 As eleições do presidente René Préval significaram a estabilização 

política do país? 

 Recentemente, o país sofreu uma série de catástrofes naturais, o que 

causou uma defasagem de infra-estrutura muito grande. A presença da 

MINUSTAH dentro do território Haitiano contribuiu e contribui para a 

estabilização da infra-estrutura? 

 Quais outros pontos uma verdadeira estabilização deve conter? 

 

De acordo com o dicionário, entende-se por soberania “Qualidade ou estado do 

que é soberano, autoridade de soberano, poder supremo e autoridade moral”. Diante 

disto, 

 Qual a definição que a OEA poderia adotar para o conceito de 

Soberania? 

 As forças de paz presentes no país ferem preceitos da soberania? 

 

A corrupção está fortemente entrelaçada com o cenário haitiano. A corrupção 

desvirtua valores democráticos, disseminando a pobreza e estagnando o 

desenvolvimento. Assim, 

 Qual definição a assembléia que discutirá as Forças de Paz no Haiti deve 

adotar e quais são os preceitos para o termo Corrupção? 

 Quais são as atitudes imediatas que a MINUSTAH deve tomar para 

diminuir ou a corrupção e assegurar um desenvolvimento sustentável das 

instituições e da sociedade haitiana? 
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A MINUSTAH tem sido questionada internacionalmente por pontos como, por 

exemplo, os Direitos Humanos. Apesar de ter iniciado um processo importante para a 

estabilização do país, representado pelas eleições de René Préval. Assim, vê-se o 

balanço e o futuro das forças de paz, 

 Quais são as potencialidades da melhor estabilização que as forças de paz 

apresentam? 

 Quais são os pontos negativos destas forças? 

 Qual deve ser o futuro efetivo da MINUSTAH diante de suas 

potencialidades e negatividades: Ela deve continuar presente no país ou 

não? 
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