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RESUMO 

O artigo tem como objetivo apresentar uma análise comparativa entre os 

posicionamentos e tratamentos desprendidos pelo Conselho de Segurança da ONU 

(CSNU) aos conflitos em Iugoslávia e Timor Leste no lapso temporal, respectivo, de 

1995 a 1999 na Iugoslávia e de 1999 a 2003 em relação ao Timor Leste. Serão 

observadas suas nuances e semelhanças através da exposição da coleta e interpretação 

das resoluções aprovadas neste período. Para tanto, utilizou-se o método da Análise de 

Conteúdo (AC) na tipificação do conteúdo textual interno de documentos que 

continham menção a qualquer aspecto, no título, de um dos casos selecionados. Somou-

se um universo de 76 resoluções. A hipótese é a de que, apesar do posicionamento do 

CSNU ser em ambos os casos de extrema reprovação à violação dos Direitos Humanos, 

a discussão direcionada às questões humanitárias em Timor Leste não receberam a 

mesma atenção que o tratamento oferecido à Iugoslávia, ainda que falemos de dois 

conflitos semelhantes em suas reivindicações separatistas.  
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1. Introdução 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945 por 51 Estados e 

têm como principal objetivo o comprometimento com a manutenção da paz e da 

segurança internacional no Mundo, além de possuir diferentes órgãos e instâncias 

administrativas, sendo alguns dos principais a Assembleia Geral, o Tribunal 

Internacional de Justiça, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social e o 

Conselho de Segurança (CSNU). 
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Política e Opinião Publica (CPOP-UFPR). Curitiba – Brasil. 
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No presente trabalho optamos por tratar substancialmente do Conselho de 

Segurança como objeto, já que sua importância dentro do tema global das organizações 

pode ser destacada pela viabilidade de não apenas recomendar, mas também intervir em 

países e alterar, assim, suas estruturas políticas e econômicas quando for esta 

considerada uma atitude pertinente por seus membros, a fim de guiar e auxiliar a 

resolução de conflitos diversos. 

Uma decisão do CSNU, principalmente de cunho obrigatório, pode ter 

impactos, muitas vezes bem fortes, na política, na economia, na 

sociedade e na segurança dos Estados, organizações e povos a que 

dirigida. Uma simples declaração do Conselho pode ter influência em 

eleições internas de mais de um Estado. Sanções econômicas podem, 

literalmente, levar um país à bancarrota. Sanções militares podem 

colocar em jogo não apenas a segurança do Estado e do povo contra 

os quais impostas, como a dos Estados e povos inteiros e, mesmo, a 

dos Estados e povos que se envolvam em sua aplicação (DROUBI, 

2006, pág. 227). 

  

A pesquisa tem como objetivo central apresentar uma análise comparativa e 

descritiva do posicionamento e tratamento desprendido pelo CSNU aos conflitos na Ex- 

Iugoslávia e no Timor Leste através da aplicação da Análise de Conteúdo (AC) na 

tipificação do conteúdo textual das resoluções aprovadas, optando-se por utilizar como 

marco temporal os anos de 1995 a 1999 no conflito iugoslavo e de 1999 a 2003 no caso 

timorense. 

A relevância do tema tratado vem ao encontro de uma urgência em pensar 

academicamente os conflitos internacionais pela ótica institucional, além de propor uma 

forma original de análise qualitativa das resoluções quando utiliza documentos oficiais 

como fontes primárias.  Tanto o conflito iugoslavo quanto o em Timor Leste foram 

explorados a exaustão de maneiras diversas e em diferentes áreas das Relações 

Internacionais e da Ciência Política, mas o debate que observa a ação do Conselho de 

Segurança da ONU através das resoluções é uma experiência na contramão do 

costumaz. Além disso, o que se tem aqui é uma extensão de uma investigação anterior 

que ao invés da análise comparativa atinha-se a explorar somente as resoluções e 

relação do CSNU ligadas à guerra iugoslava, demonstrando uma capacidade expansiva 

no agregar do número dos estudos de caso por meio do método adotado.   

A metodologia qualitativa de Análise de Conteúdo consistiu na coleta e análise das 

resoluções do Conselho de Segurança da ONU que apresentassem, no título, menção a 
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qualquer um dos dois conflitos; totalizando um universo de 76 resoluções anexadas. 

Para tanto, criou-se um aglomerado de possíveis combinações que levava em 

consideração a predominância de determinadas características textuais dos documentos 

e que em uma segunda etapa foram transformados em dados empíricos, sendo ao final  

cada resolução tornou-se plausível de aparecer em diferentes cinco classes de 

tipificações, onde acabavam por ocupar cada uma, simultaneamente, duas destas cinco 

categorizações que foram separadas em dois grupos complementares de análise 

(Ativa/Reativa e Efetiva/Alerta/Diplomáticas) e que dentro destas subcategorizações 

eram autoexcludentes.   

De forma direta o que se busca na atual elaboração é responder a pergunta principal: 

Quais as semelhanças e diferenças na postura e tratamento desprendido pelo Conselho 

de Segurança da ONU na Ex-Iugoslávia e no Timor Leste, quando analisadas as 

resoluções aprovadas para tratar, respectivamente, seus enfrentamentos? 

Para uma melhor apresentação e a fim de facilitar o fluir da leitura, optou-se por 

estruturar o trabalho da seguinte maneira: a) primeiro, uma breve revisão histórica do 

Conselho de Segurança da ONU e, em subseções, de aspectos diversos da literatura que 

enriqueçam a compreensão do objeto de análise. b) depois, uma descrição e 

contextualização histórica de ambos os conflitos, respectivamente. c) partiremos, então, 

para explicação do método utilizado, d) seguindo para a apresentação dos resultados 

junto à análise de dados empíricos obtidos. e) finalmente, a conclusão.    

2.  A ONU e  o Conselho de Segurança  

 

A Organização das Nações Unidas tem declaradamente o comprometimento com a 

manutenção da paz e da segurança internacional, para isso estimula uma relação de 

cooperação entre Estados visando obter o progresso social, melhores padrões mundiais 

de vida e a proteção dos Direitos Humanos. Já na Carta das Nações Unidas, assinada em 

São Francisco em 1945, há tópicos que garantem à Organização plenos poderes para 

lidar e tratar de assuntos definidos por ela própria, como importantes. Tal documento 

pode ser considerado, então, uma primeira tentativa de constitucionalização das 

Relações Internacionais, pois, ao estabelecer objetivos aos seus signatários, buscou 

alcançar a estabilidade internacional, regulando o exercício do poder (SOUZA, 2011). 
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Em meios a delimitação dos objetivos traçados o Conselho de Segurança é o 

responsável por manter a paz e a segurança entre os países do mundo, deixando 

aspectos diversos como a fome e a saúde a cargo de subdivisões tais como OMS 

(Organização Mundial da Saúde) e Programa Alimentar Mundial (PAM). A rigor 

funciona como um palco neutro de discussões que tem, em geral, o objetivo de sanar 

problemas externos que acabem por significar riscos à paz mundial (RODRIGUES, 

2006). É valido lembrar que a história da atuação ampla do CSNU não é linear e tem 

sua adaptação moldada de acordo com as demandas globais. 

Identificam-se, usualmente, dois períodos na história do Conselho. O 

primeiro teve início em 1945, com a Carta de São Francisco, e término 

em 1990, já no fim da Guerra Fria, com a adoção, pelo Conselho, da 

Resolução n. 678 (1990), que autorizou o uso contra o Iraque de todos 

os meios para dar cumprimento à Resolução n. 660 (1990) e 

restabelecer a paz e a segurança internacionais na área. Nunca antes 

havia o Conselho autorizado o uso da força contra um País. O segundo 

período tem aí começo, permanecendo em aberto (DROUBI, 2006, 

pag.226).  

 

Ainda que existam períodos distintos na história do Conselho de Segurança, as 

decisões por ele tomadas têm e sempre tiveram a chamada “força obrigatória”, já que os 

Estados membros das Nações Unidas devem prover recursos e oferecer forças militares 

para tornar as ações possíveis. A Carta prevê ainda que os procedimentos a serem 

tomados tenham o envolvimento dos Estados membros, permanentes ou convidados, e 

embora nem sempre participem de todos os acordos, dependendo da posição e 

disponibilidade em auxiliar de cada nação, estes são constantemente estimulados a 

serem participativos. As ações são então realizadas por todos os membros ou por apenas 

alguns, conforme determinação do Conselho (ZAGO, 2013) 

 

Segundo AZAMBUJA (1995), o Conselho de Segurança é o âmago do sistema 

criado em São Francisco e, com o risco de uma relativa simplificação, poder-se-ia dizer 

que tudo o mais na Carta soa até dispensável.  Para o autor o que surpreende na solidez 

com que construiu-se o espaço que a ONU significa no mundo atual é como uma 

organização que fora atingida e devastada ainda nos primeiros anos de funcionamento 

do seu órgão central, tenha ainda assim atingido tamanho sucesso e extraordinária 

legitimação tamanha capaz de doutrinar e estabelecer procedimentos que, bem ou mal, 

formatam algumas das regras do jogo do mundo de hoje. 
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Dentro da ONU, o centro de poder real e que dá substância 

aos seus princípios (cf. artigo 1º de Carta) é de fato o Conselho de 

Segurança que legitima o poder dos Estados e concede o direito de 

veto aos grandes Estados (de base nuclear). Tem a primazia sobre a 

Assembleia Geral e, consequentemente, mantém o poder dominante 

sobre todo o sistema das Nações Unidas. (...) É a área do jogo 

diplomático de poder, das influências e das formulações de políticas 

orientadas pelo poder real dentro e fora da organização (BIGATÃO, 

1998, p.03).  

 

 Denota-se, portanto, que a centralidade do CSNU é irrefutável e assim sendo, a análise 

dos procedimentos nas tentativas de apaziguamento em conflitos internacionais ocupa um 

espaço importante na contribuição sobre os resultados do próprio conflito. Torna-se assim um 

exercício fundamental ao observar os embates na Iugoslávia e no Timor Leste, observar também 

como atuou o Conselho de Segurança da ONU nestes ambientes. 

 

2.1 As Resoluções do CSNU e os Conceitos que Guiam suas Decisões 

 As ações que são discutidas e definidas em reuniões pontuais dos membros do 

Conselho de Segurança recebem o nome de Resoluções e estas são as expressões das 

discussões amplas e medidas adotadas para a manutenção e restauração da paz e da 

segurança internacionais que estão previstas nos Capítulos VI e VII da Carta das Nações 

Unidas. O relatório “Agenda para a Paz”, proferido pela organização, estabelece, então, 

medidas a serem tomadas e analisadas em quatro categorias (ZAGO, 2013).  

A primeira entre as atitudes que podem ser tomadas em casos considerados 

ameaças à Paz Mundial é a chamada Diplomacia Preventiva, que tem como objetivo 

reduzir o mero perigo da violência e com isto vir a aumentar a possibilidade da 

realização de acordos de paz capazes de promover a contenção do conflito.  Já a 

segunda medida é conhecida como peace enforcement, que pode ser realizado com ou 

sem ou consentimento do governo local e visa manter o cumprimento de um cessar-fogo 

previamente ordenado pelo Conselho de Segurança, de acordo com o Capítulo VII da 

Carta das Nações Unidas. A terceira medida é o peacemaking que busca a obtenção de 

acordos a partir de meios pacíficos previstos no Capítulo VI da Carta, tal como acordos 

judiciais, mediação, diálogo, ou seja, qualquer forma de negociação em geral. Por fim, a 

mais invasiva das medidas é o peacekeeping que estabelece a possibilidade da presença 

das Nações Unidas no próprio local com a finalidade de reestabelecer a paz, 

monitorando o local. Para a fase posterior à negociação, as Nações Unidas promovem a 
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utilização do postconflict reconstruction (ou post-conflict peacebuiling) para a 

cooperação econômica e social para poder reconstruir e desenvolver o novo ou 

reformulado Estado local, a fim de assegurar a paz em todas as esferas envolvidas no 

período de instabilidade pelo qual passara a Nação (DOYLE; 2006). 

Embora existam teóricos das Relações Internacionais que optem por examinar as 

questões que rondam o intervencionismo atribuindo um sentido de necessidade às 

execuções com ou sem o uso da força, há massivamente aqueles que defendem o 

principio da “Não- Intervenção” como meio de guiar as relações entre Estados, dentre 

eles está Stuart MILL (apud DIAS, 1999) para quem o não-intervencionismo é uma 

conseqüência da soberania, considerando assim que quando um Estado é soberano em 

seu território é também detentor das decisões supremas em relação às demais entidades 

internas a outros Estados. Logo, não poderia o mesmo sofrer uma intervenção sem ter 

sua soberania questionada e/ou violada.  Segundo VATTEL (2004) “dentre todos os 

direitos que pode uma Nação possuir, aquele que, sem dúvida, é o mais precioso é a 

soberania, aquele que as outras devem mais escrupulosamente respeitar se não quiserem 

causar-lhe injúria”.  

 De maneira geral podemos afirmar que o Não-intervenciosmo guia-se pela ideia 

principal de que um Estado não deve interferir na política interna de outro Estado, 

baseando-se, portanto, nos princípios da Soberania e da Auto- Determinação como 

fundamentais na condução de uma Diplomacia positiva, enquanto que os princípios 

Intervencionistas que guiam as ações da ONU e, sobretudo, do seu Conselho de 

Segurança têm fundamentada sua ideia de que é legitimo o conjunto de atos onde um 

Estado influi sobre as decisões de outro, com ou sem o uso da força sob a alegação de 

que assuntos que envolvam o desrespeito às diretrizes dos Direitos Humanos e/ou não 

estejam em conformidade com os pressupostos das regras admitidas pela comunidade 

internacional.  

Os Estados marginalizados, por assim dizer, são denominados Rogue States, ou seja, 

segundo aqueles que ditam e participam ativamente da propagação de valores 

unificados e internacionalistas os que desviam aos princípios pré-estabelecidos soam 

como Estados que cometem crimes e devem ser “detidos” (BONIFANCE, 1999).  
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2.2 Transição na Atuação do Conselho de Segurança 

A mudança na postura do Conselho de Segurança da ONU em relação a resolução 

de conflitos mundiais em um período posterior a ordem mundial bipolar da Guerra Fria, 

é tão facilmente identificável que soa como um axioma no campo das Relações 

Internacionais. As operações de paz das Nações Unidas tornaram-se indispensáveis no 

processo de gestão de conflitos. Porém, por tratar-se de um trabalho comparativo, faz-se 

necessário apresentar de maneira explícita o momento pelo qual passava o Conselho de 

Segurança da ONU em ambos os períodos analisados, isto é no final do século XX até o 

tenro início do século XXI. 

Nos anos 1990 há uma intensificação nas ações do Conselho de Segurança da ONU, 

sobretudo após o consenso que viabilizou a ação armada contra a ocupação do Kuait, 

neste momento os principais centros de poder mundiais tendem a valorizar e olhar com 

bons olhos as possibilidades oferecidas pelo CSNU para a manutenção da segurança 

internacional. Inclusive com o projeto de reforma do Conselho de Segurança, 

ressuscitado em 1994, que pode ser considerada uma demonstração da intenção dos 

Estados membros em expandir suas capacidades e tamanho. Segundo AMORIM (1998), 

a partir de 1992 a comunidade internacional se encontra diante de uma janela de 

oportunidade histórica para a consolidação de um sistema concertado de administração 

da segurança internacional em bases mais estáveis e duradouras do que em ocasiões 

passadas.  

Segundo BRANCO (2006), a década de 90 ficou conhecida como “A Década das 

Sanções”. Isto porque seguindo os dados organizados pelo auto,r nos primeiros 44 anos 

de existência do Conselho, ele adotou 22 resoluções obrigatórias de acordo com o 

Capítulo VII, aquele que trata da “Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e 

Atos de Agressão”  e é justamente esse Capítulo que dá fundamento às resoluções 

impositivas de sanções econômicas, militares, comerciais etc. contra países e entidades. 

De 1990 a 1996, ou seja, em seis anos, o número de resoluções obrigatórias conforme o 

Capítulo VII foi de 107. Nunca antes na história das relações internacionais houve 

participação tão intensa de uma organização internacional na resolução de conflitos 

internacionais (BRANCO, 2006, p.229). 

Na agenda ativa do Conselho no início dos anos 1990 constavam mais de duas 

dezenas de questões das quais a maior parte havia sido incluída a partir de 1990, é o 
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caso do Iraque e o Kuwait, as situações nas antigas repúblicas da União Soviética e da 

Iugoslávia, os conflitos étnicos em Ruanda e Burundi, a restauração da democracia no 

Haiti, etc. Enquanto isso, o universo das forças de manutenção da paz se ampliou de 5 

operações em 1988, envolvendo cerca de dez mil soldados, para 17 operações em 1994, 

ocupando quase setenta e cinco mil soldados. (FUJITA, 1998, p.71) 

O valor do orçamento especial para operações de paz subiu de 230 

milhões de dólares em 1988 para 3,6 bilhões de dólares em 1994, 

representando mais do triplo do orçamento regular da Organização. 

Casos identificados no início da década de 90 como paradigmáticos 

para o novo perfil do Conselho, incluindo aqui o caso na ex-

Iugoslávia, começavam a se revelar de uma complexidade intratável, 

explicitando um descompasso crítico entre as expectativas da 

comunidade internacional e a disposição de engajamento político 

daquele órgão (FUJITA, 1998, p.73) 

É exatamente neste momento de extrema autoconsciência do fracasso nas 

missões, operações e restrições impostas pelo CSNU que começa a ocorrer um gradual 

retraimento da presença das Nações Unidas de certos focos críticos de tensão. 

Notadamente, aumentavam as hesitações de alguns de seus membros permanentes em 

intervir em novas situações de conflito ante os custos operacionais em termos dos 

recursos humanos e financeiros envolvidos, é o que pode traduzir-se no período de 

chamada “fadiga do Conselho”. 

Fica claro, após a exposição das características de um Conselho de Segurança 

que encara a primeira parte dos anos 1990 com muito entusiasmo, mas que ao falhar em 

diversas esferas termina a mesma década com uma postura mais tímida, que a 

organização que tomou pra si o desafio de auxiliar na resolução das questões timorenses 

não tem a mesma autoimagem e representatividade mundial que aquela que atuou 

ativamente na Ex-Iugoslávia. 

Na primeira década dos anos 2000, o número de sanções e operações de paz cai 

drasticamente, se de 1990 a 1998 existiram 40 operações com objetivos de manutenção 

da paz, de 2000 até 2013 apenas 8 missões da mesma natureza foram autorizadas. Sabe-

se também que os maiores insucessos das missões de paz ocorreram justamente em 

missões de imposição da paz, devido à falta de consentimento das partes ou ao 

recrudescimento do uso da força, abrindo espaço para que as forças de paz fossem 

consideradas imparciais e incapazes de chegar a uma resolução do conflito, a exemplo 

do que ocorreu na Somália (Operação das Nações Unidas na Somália II – UNOSOM 
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II), em Ruanda (Missão de Assistência das Nações Unidas a Ruanda - UNAMIR) e na 

Bósnia-Herzegovina (Missão das Nações Unidas na Bósnia-Herzegovina – UNMIBH) 

(BIGATÃO, 2013, pg.10).  

As lições aprendidas indicam que a imparcialidade, a cooperação das 

e a construção de uma atmosfera de confiança constituem os 

elementos essenciais para assegurar o êxito da intervenção das Nações 

Unidas, não havendo necessidade de se recorrer a blindados ou a 

outras armas pesadas para “manter” a paz (FONTOURA apud 

BIGATÃO, 2013. Pg.13). 

 

2.3 Contextualizações descritiva e histórica dos conflitos: 

 

O Conflito na Ex-Iugoslávia 

 

A Intervenção Humanitária denominada Operação Forças Aliadas e executada pela 

OTAN em 1999 na região do Kosovo significara uma investida final para cessar um 

conflito que por mais de dez esteve instaurado na Região da Iugoslávia, posteriormente 

reconhecido no século XXI como a maior crise humanitária pós-II Guerra Mundial no 

continente Europeu (NOGUEIRA, 2000). Mas, antes que se estancassem os impasses 

políticos entre Republicas, o Conselho de Segurança da ONU fora um instrumento 

chave nas mediações diplomáticas e tentativas de apaziguamento entre as partes 

conflitantes desde o inicio dos anos 1990. 

A primeira Iugoslávia surgiu na I Guerra Mundial quando o Império dos Turcos 

e dos Habsburgos havia se desintegrado. Mas, a República Democrática Federal da 

Iugoslávia foi proclamada após a II Guerra Mundial, uma vez que se finalizou a 

ocupação nazista na região. Quando o conflito começou, a Sérvia entendeu que poderia 

aproveitá-lo para sua própria expansão. Fora, então, apresentada a ideia aos eslovenos e 

croatas da formação de uma “Comissão Iugoslava” com o objetivo de constituir um 

território único. (STIGMAYER, 1994).  

Uma nação altamente miscigenada como era a Iugoslávia representava uma ponte 

estável entre o Ocidente e o Oriente. Sua aplicação historicamente pouco comum de um 

socialismo diferenciado quando manteve-se contra Stalin e reforçou o respeito a Tito 

entre todas as etnias de sua nação: eslovenos, croatas, bósnios, sérvios, montenegrinos e 
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macedônios e sua independência tanto do Leste quanto do Oeste em um contexto de 

Guerra Fria eram vistos com bastante respeito por todo o mundo. Por isso fora natural a 

estranheza com que se observara o início dos conflitos em uma Europa que lutava para 

livrar-se do estigma de uma fracassada Alemanha socialista e com uma ideia de um 

novo comércio que promovia cada vez mais a integração. (VILLENAVE, 2009) 

O extenso complexo geográfico era, na verdade, formado pela aliança entre seis 

republicas: Montenegro, Sérvia, Bósnia – Herzegovina, Croácia, Eslovênia e 

Macedônia. O território possuía 256.000 Km2 e era habitado por 22,5 milhões de 

pessoas. (RODAS apud ÁLVAREZ, 1999). Todas estas integravam uma política 

acordada que previa uma rotatividade nas presidências exercidas de tempos em tempos 

por representantes de cada uma das regiões. Por isso, em 1991, deveria o sérvio 

Slobodan Milosevic – eleito em 1989 – entregar a um croata o então cargo de 

Presidente. 

Outro aspecto peculiar da região no período apresentado era a pluralidade de 

religiões existentes entre as Repúblicas que a integravam e que, mais tarde, fora 

justamente um dos elementos motivadores do conflito analisado. Segundo FÉRON 

(1995) existiam aproximadamente quarenta credos reconhecidos pelo regime, ainda que 

fosse este um Estado laico. Destes deve-se destacar três: a Ortodoxia, o Catolicismo 

Romano e o Islamismo. A primeira era a mais importante e contava com, pelo menos, 

oito milhões de seguidores, a segunda motivava ao menos seis milhões de pessoas e era 

predominante na Eslovênia e na Croácia. A terceira, por sua vez, o Islamismo, reunia 

mais ou menos 2,8 milhões de fiéis e seus seguidores, albaneses e bósnios de 

nacionalidade mulçumana estavam quase todos instalados no Kosovo e na Macedônia.  

O estopim para a explosão da guerra iugoslava fora a chegada ao poder do então 

líder político sérvio Slobodan Milosevic, eleito em 1989, e que optou, segundo 

GARCIA (2004), pelo nacionalismo sérvio como elemento básico do seu emblema para 

consolidar-se no poder e mobilizar a população local. Por isso, sua chegada ao cargo de 

Chefe de Estado, através do Partido Comunista fora, segundo denomina a própria 

autora, o fato mais transcendental do drama iugoslavo,  já que “soube como ninguém 

explorar o ressentimento entre as diversas nacionalidades que compunham o Estado 

iugoslavo”  (ÁLVAREZ, 2010). 
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O embate começara a desenhar-se quando apareceu entre os sérvios a 

especulação de que estariam os albaneses planejando um genocídio contra eles. 

Propagandas alertando sobre os perigos eminentes e sobre albaneses que estariam 

atacando sérvios em plena luz do dia surgiram por todo o país. Muitos dos fatos eram 

manipulados ou inverdades, mas serviram para aumentar em muito o poder e 

popularidade de Milosevic, que amparado por uma imprensa unilateral e discursando 

entusiasmadamente incitou em seu povo o ódio mútuo aos cidadãos das demais 

Repúblicas (ÁLVAREZ, 2010). O conflito tornou-se, então, cada dia mais iminente até 

eclodir por quando,  como descrito em seção anterior, Milosevic recusou-se a entregar o 

cargo de Presidente a um croata. 

 O episódio transformou em terror o cotidiano dos mulçumanos que não 

evadiram no início dos ataques, iniciados pela Croácia, seguidos por Eslovênia e 

Macedônia. Em 1991, todos os três novos países se autodeclararam independentes da 

Federação Iugoslava. A Nova Iugoslávia ficou reduzida somente à Sérvia (incluindo 

Kosovo e Voivoldina) e Montenegro, este último que passou a ter um governo 

significativamente independente em relação à Sérvia (RECCO, 1999). 

Ainda que existisse uma aparente cordialidade entre as etnias diversas, a 

instabilidade de um ambiente que concentra uma pluralidade de religiões historicamente 

conflitantes parece óbvia (HUNTIGTON, 1993) ainda assim foi no governo de 

Milosevic que ao se recusar a entregar o posto e ao instigar, através das mais diversas 

formas de discursos e propagandas, o ódio mútuo entre os sérvios e os “não sérvios”, 

que surgiu no ambiente a sensação diária de insegurança.  

Não demorou até que tanto Macedônia quanto Eslovênia e Croácia se 

autodeclarassem independentes. Dadas as massivas retaliações provocadas por tropas da 

aliança formada entre Sérvia e Montenegro, a situação agravara-se em escala tão grave 

que se tornou, segundo a Organização das Nações Unidas, uma ameaça à paz mundial. 

Tal averiguação feita com o envio de comissões aos locais do conflito levou a ONU a 

declarar apoio à Croácia e à Macedônia, além de tomar a frente nas negociações entre os 

então países combatentes.  Com o desenvolver das questões tanto Reuniões quanto  o 

envio de tropas e de pessoal autorizado tornaram-se práticas, a fim de auxiliar no 

processo de reconstrução da paz e estabilidade; a frequência intensificara-se a partir de 
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setembro de 1991 quando fora aprovada a primeira resolução que tratava 

exclusivamente do conflito no Conselho de Segurança da ONU (CSNU). 

Em 1995 o cenário já atingira proporções alarmantes, neste período já eram 

Croácia, Macedônia e Eslovênia constituídas por novos Estados. No mesmo ano Bósnia 

– Herzegovina conquistara também a independência, ainda que esta tenha sido fruto de 

uma Guerra que se iniciara em 1992 e que, segundo o Centro de Pesquisa e 

Documentação de Sarajevo em dados publicados em 2007, deixou mais de 97.000 civis 

mortos em apenas três anos. Um período trágico que oficialmente encerrara-se após 

assinatura do Acordo de Dayton.  

Somente em relação à independência da Macedônia (a mais pobre das 

repúblicas da Iugoslávia), a Servia não reagiu militarmente. Após uma 

curta guerra, os sérvios desistiram da Eslovênia, deslocando o conflito 

para Croácia, a região que inicialmente sofreu maiores bombardeios; e 

que enfrentou também a guerrilha de uma minoria sérvia que vive em 

seu território. Na Bósnia-Herzegovina, onde 30% da população é de 

origem sérvia, houve uma violentíssima guerra entre 1992 e 1995. Os 

sérvios iniciaram uma política de "limpeza étnica", expulsando 

moradores croatas (11% da população da Bósnia) e principalmente 

bósnios que eram submetidos as mais cruéis formas de violência, 

como espancamentos e estupros que normalmente terminavam em 

fuzilamento. (RECCO, 1999, p.03) 

Ainda na Guerra Bósnia a OTAN promoveu um bombardeio contra tropas 

sérvias e a ONU enviou a primeira das sete tropas humanitárias enviadas ao longo da 

Guerra, além de se iniciarem os embargos comerciais em diversos setores contra a 

Sérvia, o que agravou ainda mais a situação econômica do país. Tal situação fez com 

que o presidente iugoslavo Milosevic interrompesse os fornecimentos básicos para os 

sérvios da Bósnia que, enfraquecidos, aceitaram assinar um acordo de paz nos Estados 

Unidos em 1995, em Dayton. Se por um lado o acordo assegurava a independência da 

Bósnia, por outro lado não evitava a divisão da ex-República iugoslava em duas 

unidades autônomas: a Federação Muçulmana-Croata e a República Sérvia da Bósnia 

(CSNU, 1996). 

Com a situação limítrofe instaurada, intensificou-se também o tratamento dado 

ao conflito nas reuniões do Conselho de Segurança da ONU na tentativa de mostrar-se 

forte perante um conflito internacional de larga escala e cobertura midiática expoente. 

Isto porque a própria ONU se encontrava n frágil e com relativa falta de preparo para 

enfrentar a nova realidade surgida com o fim do bipolarismo.  Partindo assim para um 
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posicionamento mais massivo em relação às intervenções, por exemplo  (PENNA, 

2004)  

Desenhando o Conflito em Timor- Leste: 

Assim como a Iugoslávia, o Timor-Leste tem uma história marcada pela 

dominação, o país que já fora domado inicialmente por Portugal até 1975, Holanda, 

além de sofrer uma invasão japonesa e indonésia, tivera com o último país mencionado 

uma experiência decisiva para construção da sua identidade. Sob a ditadura de Suharto, 

em 1976, a Indonésia anexa o Timor-Leste as suas fronteiras, ignorando o governo 

português e a ONU, que votou pela retirada das tropas indonésias do país. Somente 

neste primeiro momento, cerca de 200 mil timorenses morreram ainda no processo de 

invasão (CAVALCANTE, 2007). 

A Indonésia, um doa maiores países muçulmano do mundo, se esforçou para 

extinguir o catolicismo da Ilha; construiu mesquitas e destruiu igrejas; além de encher a 

Ilha com seguidores da religião de Maomé e expulsar os católicos locais; tornando este 

um dos motivos principais das movimentações pela Independência da ilha, além dos 

aspectos econômicos e políticos (ALVES, 1999). 

Com a renúncia de Suharto em 1998, após denuncias de um governo cruel e 

corrupto, e com a pressão internacional pelo fim da ocupação no país, cresceram as 

reivindicações pela independência da ilha. Em agosto de 1999 um plebiscito é 

finalizado com 78,35% dos timorenses votando pela independência. 

O resultado da consulta ao povo nas urnas não agradou o governo da Indonésia, 

que indiretamente massacraram civis através das milícias, que quando protegidas pelo 

exército indonésio, desencadearam uma onda de violência antes e depois da 

proclamação dos resultados. Homens armados mataram nas ruas todas as pessoas 

suspeitas de terem votado pela independência. Milhares de pessoas foram separadas de 

suas famílias e levadas a destinos ainda hoje desconhecidos.  

Com um cenário de total desestabilidade a população começou a fugir para as 

montanhas e buscar refúgio em prédios de organizações internacionais e nas igrejas. Os 

estrangeiros foram evacuados, deixando Timor entregue à violência dos militares e das 

milícias indonésios. Em setembro, chegaram tropas da ONU, inclusive com 51 soldados 
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brasileiros, que encontraram a capital Dili em um cenário de guerra e destruição e, ainda 

assim, a situação se estendeu (FIUZA, 2001). 

Somente em 2002, depois de dois anos de um governo provisório comandado 

por Fretilin, fora declarada a Independência Definitiva de Timor Leste e a nova 

Constituição entrou em vigor. Em março do mesmo ano o ex-líder da guerrilha 

separatista Xanana Gusmão é eleito presidente com 82,7% dos votos. Nasce assim o 

país mais novo do Mundo a ser reconhecido pela ONU, oficialmente chamando-se 

Republica Democrática de Timor-Leste (Momentum, 2012). 

Não faltam pontos comuns às duas situações. Afinal, em ambos os 

casos uma população minoritária - muçulmana em Iugoslávia, católica 

em Timor Leste - fora martirizada pelo Estado que a governava e 

expulsa de sua terra. Suas elites são presas ou assassinadas pelo 

exército e pela polícia. Seus locais de culto, símbolos de sua 

"diferença" são incendiados. Em ambos os casos, também, há o 

aspecto separatista como uma das ambições de populações até então 

integradas e submetidas a regimes políticos unificadores. O exército e 

uma legião de milícias que ele controla devastam o território: na 

Iugoslávia para impedir a volta da população; em Timor Leste para 

puni-la por ter escolhido a independência e enviar um sinal para 

outros componentes do país tentados pela mesma evolução 

(FRACHON, 1999, pág, 01).  

 

Observando pontos comuns e dissonantes acerca de ambos os conflitos, 

interessa-me a partir deste momento observar a atuação do Conselho de Segurança da 

ONU nos dois casos expostos e através das resoluções aprovadas que englobam, 

respectivamente, Timor Leste e Iugoslávia, mensurar se receberam a mesma atenção da 

organização. 

3 Metodologia 

A metodologia consiste, majoritariamente, em pesquisas e coletas nos arquivos 

do site oficial do Conselho de Segurança da ONU e que dizem respeito ao tema 

escolhido. Além disso, será feita uma analise qualitativa do conteúdo coletado 

utilizando o método da Análise de Conteúdo (AC).  

A Análise de Conteúdo (AC) é a técnica que considera a presença ou a ausência 

de uma dada característica de conteúdo ou conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem. Pode também ser caracterizada como sendo uma forma de 
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pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir 

inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. 

Na AC o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as 

unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as 

representem. (CAREGNATO, 2005. Assim sendo, produzir-se-á uma análise das 

resoluções de forma essencialmente qualitativa e que, posterior a coleta da coleção de 

textos diversos serão classificados sistematicamente, criando categorias comparáveis 

entre si e que quando trabalhados poderão se transformar em indicadores. 

As características textuais observadas nos documentos podem se encaixar nas 

classes “ativas” ou “reativas”, sendo que o que as diferenciará será a centralidade que 

pautarem suas recomendações, ou seja, se são resultados de acontecimentos internos dos 

conflitos ou se são iniciativas pautadas na evolução da paz, pacifismo ou avanços 

propostos pela própria instituição. Resumidamente se são investidas ou remediações de 

insucessos. 

 Identificar-se-á textualmente na coleta se existiam apenas Alertas (Uma forma de 

reafirmação de que o não cumprimento de acordos, tratados e imposições podem gerar 

consequências e quais serão estas), além de pedidos sem imposições por diálogos e 

avanços, poderão ser também conteúdo meramente Diplomático (Quando trata-se da 

baixa de soldados enviados, trâmites internos na mudança do quadro de integrantes da 

equipe etc) ou ainda aquelas consideradas Efetivas; quando além da discussão e 

atualização a respeito do tema, haviam, também, decisões que influenciavam ativamente 

as questões práticas e cotidianas do conflito, ou seja, envio de tropas, embargos, envio 

de comissões, observadores, missão de paz etc. Criou-se assim um banco de dados, 

onde estão disponíveis informações sobre as 76 resoluções anexadas que contem em seu 

título a menção a um dos conflitos em seus títulos, já que é esta a maneira como se 

organiza o arquivo do CSNU via internet 

Para construção das tipificações adotadas optou-se por guiar-se pelas definições que 

aparecem em BIGATÃO (2013) dos conceitos que auxiliaram na construção e 

interpretação das diferenciações entre a natureza mais perceptível em cada resolução. A 

saber: 
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• Diplomacia Preventiva (preventive diplomacy): prevenção do surgimento de 

disputas entre Estados, ou no interior de um Estado, visando evitar a deflagração de 

conflitos armados ou o alastramento destes uma vez iniciados. Contempla ações 

autorizadas de acordo com o Capítulo VI da Carta da ONU.  

• Promoção da Paz (peacemaking): ações diplomáticas empreendidas após o início do 

conflito, que visam a negociação entre as partes para a suspensão das hostilidades. 

Baseiam-se nos mecanismos de solução pacífica de controvérsias previstos no Capítulo 

VI da Carta da ONU.  

• Manutenção da Paz (peacekeeping): ações empreendidas por militares, policiais e 

civis no terreno do conflito, com o consentimento das partes, objetivando a 

implementação ou o monitoramento do controle de conflitos (cessar-fogos, separação de 

forças, etc) e também a sua solução (acordos de paz). Tais ações são complementadas 

por esforços políticos no intuito de estabelecer uma resolução pacífica e duradoura para 

o litígio. A base jurídica deste tipo de operação não se enquadra perfeitamente no 

Capítulo VI nem no Capítulo VII da Carta da ONU, o que leva alguns analistas a situá-

las em um imaginário “Capítulo VI e meio”.  

• Imposição da Paz (peace-enforcement): respaldadas pelo Capítulo VII da Carta da 

ONU, essas operações incluem o uso de força armada na manutenção ou restauração da 

paz e segurança internacionais. São estabelecidas quando o Conselho de Segurança 

julga haver ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão. Podem abranger 

intervenções de caráter humanitário.  

• Consolidação da Paz (post-conflict peace-building): executadas após a assinatura de 

um acordo de paz, tais operações visam fortalecer o processo de reconciliação nacional 

através da reconstrução das instituições, da economia e da infra-estrutura do Estado 

anfitrião. Os Programas, Fundos e Agências das Nações Unidas atuam ativamente na 

promoção do desenvolvimento econômico e social, mas também pode haver a presença 

de militares. (BIGATÃO, 2013, pg.05) 

 À guisa de exemplo tomemos a resolução 1246/99, identificada no site do CSNU 

apenas como “Timor”, portanto parte do nosso escopo de coleta. Neste documento 

observamos passagens como a seguir: 
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Decides to establish until 31 August 1999 the United Nations Mission 

in East Timor (UNAMET) to organize and conduct a popular 

consultation, scheduled for 8 August 1999, on the basis of a direct, 

secret and universal ballot, in order to ascertain whether the East 

Timorese people accept the proposed constitutional framework 

providing for a special autonomy for East Timor within the unitary 

Republic of Indonesia or reject the proposed special autonomy for 

East Timor, leading to East Timor’s separation from Indonesia, in 

accordance with the General Agreement and to enable the Secretary-

General to discharge his responsibility under paragraph 3 of the 

Security Agreement (CSNU, jun.1999, pg.02).  

 Em uma tradução livre o primeiro ponto de decisões da resolução aponta para a 

aprovação da constituição de uma missão especial, UNAMET , e que teria como 

objetivo organizar um plebiscito sobre a autonomia do Timor Leste em relação a 

Indonésia. Seguindo a lógica de classificação aqui proposta teríamos uma resolução 

considerada EFETIVA, pois sua decisão influencia o andamento prático da realidade 

local em mais de uma esfera e também ATIVA já que a proposta de uma missão que 

elaboraria um plebiscito visando o reestabelecimento de uma paz que estava ameaçada. 

Não poderíamos falar de uma Diplomacia Preventiva, por exemplo, porque o conflito já 

existia e nem uma ação baseada no Peacebulding porque tais operações visam fortalecer 

o processo de reconciliação nacional e após o referendo a situação agravara-se por mais 

de uma década.  

A revisão bibliográfica foi explorada com o objetivo de melhor contextualizar os 

conflitos e assim exibi-los de forma mais consistente, além de trazer discussões que são 

indiretamente ligadas ao tema em aspecto teórico. Logo, a metodologia da análise 

teórica e de artigos e parte de livros que abrangem total ou parcialmente o tema está 

agregada ao levantamento de dados empíricos. 

4 Resultados e Análise dos Dados Empíricos 

 Após a coleta empírica e a leitura preliminar sobre os temas que permeiam a 

questão da atuação do Conselho de Segurança da ONU nos conflitos iugoslavo e 

timorense, produziram-se alguns demonstrativos, abaixo anexados, e que seguirão com 

interpretações de seus respectivos dados oriundos da pesquisa. 
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I. Resoluções do Conselho de Segurança da ONU envolvendo Iugoslávia e 

Timor Leste, respectivamente, ao longo de uma década: 

 

Número de resoluções anexadas com menção no título 

 

Ex- Iugoslávia (1991 - 2000) 

127 

 

Timor Leste (1999 - 2008) 

21 

Fonte: A autora. 

A tabela acima mostra a participação da questão da Ex- Iugoslávia e do Timor 

Leste nas resoluções definidas pelo CSNU no período da primeira década de cada um 

dos conflitos, demonstrando comparativamente o quão presente na Agenda do conselho 

estiveram as duas questões nos anos examinados. 

Observamos que apesar de ambos os conflitos significarem uma Ameaça a Paz 

Mundial, isto segundo a própria organização, estes não receberam a mesma atenção 

dentro de suas reuniões periódicas. Isto porque enquanto a Iugoslávia tivera 127 

resoluções aprovadas a seu respeito, restaram apenas 21 resoluções que abarcavam 

exclusivamente o conflito timorense. Podemos considerar, então, que o empenho de 

resolver o conflito instaurado da Europa fora multiplicadamente mais intenso do que o 

de resolver a questão asiática, ainda que fossem ambos conflitos étnicos e separatistas.  

Temos de compreender que a complexidade geográfica no número de países 

envolvidos no caso iugoslavo é maior do que aquele que envolve Timor, levando a crer 

que um maior número de resoluções sobre o primeiro fosse naturalmente aceitável 

porém o número de mortos, refugiados e a situação extrema a que chegaram as regiões 

não têm a mesma proporção de 6 pra 1 como o número de resoluções. 

Há registros de que mais de 8000 albaneses foram mortos até 1995- sendo que o 

saldo total de morte de civis no fim na quase década de guerra foi de mais de 200 mil 

mortos- o estupro como arma de guerra desestabilizou a vida de milhares de mulheres, 

crianças e até homens que viram no êxodo o único meio de recomeçar. As atrocidades 

eram tamanhas que não foram cometidas por um ou outro exército, mas por todos os 

grupos armados que se formaram. Por exemplo, o Ministério do Interior da Bósnia cita 
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50 mil estupros; enquanto estatísticas extraoficiais apontam que o total pode chegar a 

100 mil vítimas (VEZNEYAN, 2009) Milhares de pessoas tornaram-se refugiados. 

Números que assustam e que exemplificam a magnitude da guerra que teve o maior 

genocídio do século XX sob sua tutela, em Srebrenica. Ainda assim os números em 

Timor Leste não são menos assustadores ou capazes de justificar tamanha diferença de 

tratamento. Aproximadamente 300.000 pessoas foram impactadas com a invasão 

indonésia em Timor e o referendo proposto pela ONU em 1999, pelo menos 100.000 

pessoas tornaram-se refugiados, outras 102.800 foram mortas, isto em uma população 

que tinha uma população média de 1 milhão de habitantes, o que quer dizer que 30% da 

população local foi dizimada (Momentum, 2012).  

 

II. O Conteúdo Interno das Resoluções. Foram mais ativas ou reativas? 

Ex- Iugoslávia e Timor Leste: 
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Fo

nte: A autora. Baseado em DIMENSÕES CRÍTICAS DO PEACEKEPING DAS NAÇÕES UNIDAS/ Dra. Maria do Céu Pinto e 

AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ DAS NAÇÕES UNIDAS NO PÓS GUERRA FRIA/ Dra. Juliana Bigatão. 

De forma visual podemos perceber que o CSNU agiu de forma diferente em 

relação aos conflitos, sendo mais ativa no caso de Timor e mais reativa em relação aos 

conflitos na Iugoslávia, o que quer dizer que em Timor Leste tentou propor ações mais 

primárias do que aquelas que remediavam problemas já existentes por um longo período 

enquanto que, talvez pela durabilidade do conflito, a Iugoslávia recebera muito mais 

ações de manutenção do que imposição da Paz, além de um número mais elevado de 

missões. Somente na Bósnia foram mais de 7 missões no período de 1995 a 1999, 

enquanto no Timor Leste foram apenas três missões (UNAMET, UNTATET E 

UNMISET). É claro que neste caso vale lembrar que a primeira ação da ONU no Timor 

Leste, após o referendo de 30 de agosto, só chegou a Dili um contingente de mais de 

700 soldados doze dias depois, o que deixou a população à míngua e em situação de 

extrema vulnerabilidade, a UNTAET instaurada em outubro vem com o objetivo de 

sanar problemas e apesar das constantes prolongamentos de sua estada, não tem 

capacidade militar e orçamentária para abranger todas as necessidades humanitárias 

locais. Já no caso da Iugoslávia, as missões eram constantes e a ajuda internacional era 

massivamente maior, em todas as resoluções há menção da criação de um fundo para o 

Timor Leste, no caso Iugoslavo os países-membros são constantemente intimados e 

convidados a contribuir economicamente com a região.  

 Podemos dizer que o Timor Leste recebeu uma atenção mais impositiva que a 

Iugoslávia, mas esta informação vem combinada com a anterior de que a Iugoslávia teve 

maior protagonismo nos cinco anos observados, enquanto o Timor Leste não, tendo 

apenas 12 resoluções ao longo de cinco anos de imensa instabilidade econômica, social, 
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política e humanitária. Ser mais ativa em um conflito, neste caso, não significa dar 

maior atenção a este, mas somente que quando esta questão é tratada recebe diretriz 

mais violenta e impositiva, não necessariamente em prol da população e sim muitas 

vezes justamente porque não tratando antes, a situação chega a um nível de 

agravamento que demanda um plano mais intenso de imposição e não reconstrução da 

paz.  

Muito se fala a respeito do fracasso do Peacebulding no Timor Leste e, talvez, 

uma explicação viável seja a de que combinada a estas ações existiram diversas 

decisões baseadas em uma relação vertical não apenas entre o povo Timorense e o 

CSNU, mas também em relação às lideranças locais que não foram incluídas nestas 

decisões.  

 Apesar dos contextos distintos, a realidade em Timor Leste era tão difícil para os 

civis quanto nas regiões da Ex- Iugoslávia , na Iugoslávia “perdeu-se”  mais tempo em 

tentar resolver a questão de mais lenta, mas respeitando as respostas que o próprio 

conflito, já em Timor Leste as atitudes partiam da cúpula e seguiam intactas até o 

cumprimento. 

III. Demonstrativo da Natureza do Conteúdo das Resoluções 
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Fonte: A autora. 

Os gráficos acima demonstram qual o conteúdo das resoluções anexadas e que 

tratavam dos conflitos, podemos perceber a característica anteriormente mencionada em 

outra seção da função do CSNU enquanto palco seguro para discussões diplomáticas. 

Aqui encontramos uma similaridade entre os o tratamento desprendido as questões, já 

que em ambos os casos as resoluções apontam para uma atuação efetiva de suas 

decisões, sendo que quando as reuniões tratavam ou de Timor Leste ou da Iugoslávia, 

dificilmente terminavam apenas com diálogos e alertas sobre recomendações anteriores, 

ao contrário disto tinham atitudes que chegavam até os campos. O envio de tropas, os 

embargos – No caso iugoslavo, já que não há menção a embargos contra a Indonésia no 

caso Timorense- e até mesmo o apoio protetivo as demais ajudas que chegavam, muitas 

vezes, por meio de entidades independentes do CSNU, tais como os Médicos Sem 

Fronteiras, a OTAN ou o governo francês, por exemplo.  

Ao contrário do que encontramos na literatura restrita a questão timorense, que 

costuma trazer a ONU como uma organização negativa no que se refere ao Timor Leste, 

nas resoluções observadas isoladamente temos a impressão contrária, ainda que após o 

referendo, por questões burocráticas, a ONU não tenha oferecido a segurança 

necessária, o CSNU retirou sua última tropa somente em 2012. Mensurar a eficácia e 

alcança das propostas feitas não é possível através das resoluções, mas a intenção de 

resolver a questão da forma mais humana possível é explicita na leitura completa dos 

documentos. O mesmo acontece com a Iugoslávia, em um plano ideal as discussões e 

empenhos são vitais para a resolução do problema, criou-se mecanismos e participação 

muito além dos demais tantos conflitos simultâneos.  
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O CSNU demonstra, através das suas resoluções, ser absolutamente intolerante aos 

desvios e abusos encontrados em campo.  Textos como o seguinte são comuns nas 

resoluções dois casos analisados: “Expressing its grave concern over the lack of 

improvement in respect for human rights, including the rights of persons belonging to 

minorities, in Croatia and in particular in the former United Nations Protected Areas, 

and strongly deploring recent incidents of ethnically-motivated violence in Hrvatska 

Kostajnica and similar incidents”, seguidas de, por exemplo, “Decides to extend the 

mandate of UNTAES until 15 January 1998, as envisaged in its resolution 1079 (1996) 

of 15 November 1996 as well as in the Basic Agreement” (res. 1120/97). 

 Apesar disso, o que não pode ser ignorado em toda a coleta e análise é que tudo 

o que fora feito no caso timorense, ainda que seja semelhante ao caso iugoslavo, for a 

sempre executado de maneira mais lenta e diminuta, afinal, ainda que sejam efetivas, as 

resoluções são 12 vesus 64 na região européia. É claro que isto pode ser amenizado com 

o esclarecimento de que na Ex- Iugoslávia não existia apenas um conflito, mas uma 

grande questões macro que englobava pequenas subquestões particulars. 

Ao analisar as resoluções fica claro que o objetivo do Conselho de Segurança da 

ONU, sua preocupação e suas investidas foram sempre muito focados na ajuda 

humanitária e na proteção das vitimas. Inclusive a criação do Tribunal Internacional 

para julgar os crimes de guerra cometidos na Ex- Iugoslávia é um exemplo do objetivo 

de priorizar o lado humano. Ainda quando lançava mão de artifícios ligados a 

economia, tais como o embargo citado na res.988/1995, este era aprovado e suspenso 

quando a melhora no tratamento às vitimas e refugiados também era satisfatório. O 

mesmo ocorria correlação aos soldados enviados, os ataques a eles cometidos, os 

boicotes a ajuda humanitária. Na res.1319/2000, por exemplo, existem oito pontos 

definidos a respeito da situação no Timor Leste, todos eles tocam as questões 

humanitárias, este apelo é um aspecto central nos documentos que discutem mais isto 

do que as diretrizes econômicas e políticas da região. 

5.  Conclusão 

Denota-se desta pesquisa que ao utilizar como objeto o Conselho de Segurança 

da Organização das Nações Unidas em relação a postura adotada  quanto ao conflito 

civil-militar na Ex- Iugoslávia, no período de 1995 a 1999 e no Timor Leste de 1999 a 

2003 de maneira comparativa, pode-se concluir que fora diferente as formas como o 
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CSNU conduziu as questões, afinal o espaço dado nas reuniões não foi o mesmo, sendo 

que a Iugoslávia recebeu seis vezes mais atenção da organização em reuniões periódicas 

e exclusivas. Porém, em ambos os casos foram prestadas muito mais ajudas 

humanitárias do que protagonizadas discussões meramente políticas, econômicas ou 

ainda de cunho militar, este último um aspecto, inclusive, em que a própria ONU 

assume que não atingira sucesso na questão iugoslava.  

 O Embaixador dos Estados Unidos OAKLEY (1998) diz que “apesar das 

críticas políticas e de sérios problemas financeiros, além de sérios problemas com 

missões específicas, as operações de manutenção da paz da ONU - assim como as 

operações conduzidas fora da Organização das Nações Unidas, mas aprovadas por ela – 

aumentaram nos anos 1990. Elas incluem uma variedade de missões desde a simples 

observação (como é o caso da Guatemala) até operações perigosas, multifuncionais, 

militares e civis (como é o caso da Iugoslávia) que tinha como objetivo ajudar a 

reconstruir as principais instituições dos estados com problemas, além de garantir a 

segurança a atingir objetivos humanitários e de direitos humanos”. De maneira 

especifica em relação a Iugoslavia, o embaixador ressalta: 

A UNPROFOR não conseguiu atingir a confusa série de objetivos, 

frequentemente incompatíveis com a realidade, contidos em mais de 

60 Resoluções do Conselho de Segurança A decisão dos Estados 

Unidos e da OTAN de montar uma operação militar muito mais 

poderosa (IFOR) para apoiar um acordo nominal entre os oponentes 

em Dayton (Ohio), abriu novas possibilidades. (...) O progresso mais 

lento do que o esperado na parte civil fez com que a força militar 

tivesse a sua permanência prolongada duas vezes - apesar do 

atingimento, a curto prazo, de objetivos de segurança limitados - da 

última vez para começar em junho de 1998 e para continuar 

indefinidamente (OAKLEY, 1998). 

Sobre isto OAKLEY escreveu “A missão da ONU na antiga Iugoslávia evoluiu 

de uma operação de proteção de tamanho médio, em conformidade com o Capítulo VI, 

com finalidades humanitárias (UNPROFOR, 1992) para uma operação militar de grande 

porte, em conformidade com o Capítulo VII, com cerca de 30.000 soldados, incluindo 

artilharia pesada e tanques britânicos e franceses, contando com apoio aéreo da OTAN. 

Essa missão se envolveu, no solo, na luta irregular com a milícia sérvia, que continuou a 

cobrar um tributo em vidas de civis bósnios; no final fora uma operação ficou 

desacreditada” (OAKLEY, 1998) 
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Se na Iugoslávia a participação do CSNU evoluíra de uma ação humanitária para 

uma altamente e puramente militarizada ao longo dos anos, no Timor Leste isto é 

perceptível desde a análise primária das resoluções mais iniciais, o uso da força veio 

muito mais rapidamente. Além disso, as investidas ocidentais diversas para acabar com 

o problema fora mais ampla em relação ao conflito europeu, se quando a ONU se viu 

encurralada em relação a questão do Kosovo, a OTAN entrara com a “Operação Forças 

Aliadas” em 1999, mesmo sem apoio do CSNU, em relação ao Timor Leste “ arruinado, 

pilhado, devastado, esvaziado de sua população pelo exército e pelas milícias 

indonésias- esperou. Esperou o acordo de Jacarta para decidir enviar uma força 

internacional a Dili” (FRACHON, 1999). 

O fato é que ao observarmos as resoluções de ambos os conflitos, temos a 

impressão de haver certo protagonismo em relação a Iugoslávia e em detrimento do 

Timor Leste, não é que não existissem resoluções ou atenção na situação timorense, mas 

todos os processos eram mais lentos, os documentos tinha, por exemplo, menor número 

médio de páginas, além de já existirem em menor número. Tony Blair em um discurso 

oficial, falou a respeito da posição intervencionista liberal da ONU e citou: “Atos de 

genocídio não poderão ser nunca assuntos meramente internos. Quando a opressão 

conduz a massivas vagas de refugiados que ameaçam países vizinhos, então eles podem 

ser descritos como 'ameaças a paz e segurança internacionais” e completou “(...) a 

massiva expulsão da etnia albanesa do Kosovo exige a atenção do resto do mundo. Mas 

é claro faz diferença que isto se tenha passado numa explosiva parte da Europa" (LIMA, 

2007). O discurso é uma tradução da ideia central desta conclusão, faz diferença, então, 

que o conflito seja na Europa e não na Ásia, faz diferença que estivesse tão próximo a 

grandes potências e não em uma área afastada, faz diferença que pudesse impactar 

países centrais e não periféricos. 

No dia seguinte aos massacres em Dili, Samuel "Sandy" Berger, o 

chefe do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse: 

"Não é porque bombardeamos Belgrado que vamos bombardear Dili", 

e James Rubin, o influente porta-voz do Departamento de Estado, 

explicou: "Timor Leste não é e não será o Kosovo  (FRACHON, 

2009). 

Criou-se um Tribunal Internacional da antiga Iugoslávia, a fim de julgar e 

condenar crimes de guerra cometidos durante a guerra, não existe o mesmo para um 

conflito também étnico e separatista em Timor Leste. Ainda assim a ONU tivera papel 



26 
 

central na resolução de ambos os conflitos e seus soldados no resguardar a vida de 

homens, mulheres e crianças que sofreram impactos reais das agruras de uma Guerra, 

seja ela onde for.  

Mensurar se esta melhora fora resultado somente da atuação do CSNU ou 

mesmo se esta ajuda fora positiva ou negativa, além de difícil com os instrumentos de 

pesquisas disponíveis, não é parte da proposta de pesquisa aqui exibida. Interessa-me 

nesta etapa acadêmica compreender como se dá e qual a forma de anexação das 

resoluções definidas e se estas estavam eminentemente presentes nos períodos 

sugeridos. A soma de um sucesso da imposição e reconstrução da paz não pode ser 

responsabilidade, tanto positivamente quanto negativamente, de um único elemento de 

uma cadeia complexa de interesses, ações, possibilidades e realidades. Por isso, 

culpabilizar a ONU e o CSNU é um discurso fácil de proferir, mas difícil de comprovar. 

Porém, criticá-la em relação ao tratamento desequilibrado que ofereceram as duas 

questões é fundamental para a atividade de questionar as lideranças absolutas do 

contexto atual. 

O Timor Leste não é o Kosovo, não é a Iugoslávia, não fica na Europa, não 

recebeu a mesma atenção do Conselho de Segurança da ONU que a Iugoslávia recebeu 

e tudo isto é um fato. A Mídia não cobriu o conflito Timorense da mesma forma que o 

Iugoslavo, o Timor Leste fora o palco, afinal, do “Massacre Que o Mundo Não Viu”.  
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