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Abuso e exploração sexual em missões de paz da ONU 

 

 

 

Neste capítulo, analisaremos o conceito de abuso e exploração sexual (AES) 

formulado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e utilizado nesta pesquisa. Frente 

às inúmeras relações estabelecidas por peacekeepers1 e mulheres locais no contexto das 

operações de paz (OPs), a visão da ONU sobre o fenômeno vai além da prostituição e do 

estupro, mas condena, também, quaisquer outras ligações sexuais- ainda que estas 

possuam um caráter afetivo, afastando-se de um objetivo estritamente instrumental por 

qualquer uma das partes. A justificativa é que, em todas estas interações, a situação de 

extrema pobreza e de vulnerabilidade das mulheres e meninas locais, além da assimetria 

existente entre o UN personnel e a população local - situação que estudaremos a seguir - 

as impossibilitaria de exercerem escolhas reais. Analisaremos, ainda, neste capítulo, as 

imunidades dadas a civis e militares, que acabam por limitar as medidas punitivas por 

parte da ONU, dificultando a efetividade destas, e tornando o treinamento prévio uma 

ferramenta ainda mais importante no combate ao AES.  

 

2.1 
O conceito de abuso e exploração sexual  

 
A chamada “violência sexual”2 é um fenômeno multifacetado, que inclui variados 

atos de violência não-consentidos relacionados à sexualidade humana, tais como 

prostituição forçada, escravidão sexual, mutilação genital, exposição ou participação 

forçada em pornografia (Skjelsbæk, 2001). De uma forma geral, no entanto, o conceito de 

“abuso sexual” está ligado ao maior ato de violência de conotações sexuais cometido sob 
                                                 
1 Neste trabalho, usaremos o termo “peacekeeper” para designar apenas militares participantes de OPs. 
2 Segundo o relatório da Human Rights Watch, “We will kill you if you cry” a “violência sexual” pode ser 

entendida como: “any violence, physical or psychological, carried out through sexual means or by 
targeting sexuality. Sexual violence includes rape and attempted rape, and such acts as forcing a 
person to strip naked in public, forcing two victims to perform sexual acts on one another or harm 
one another in a sexual manner, mutilating a person’s genitals or a woman’s breasts, and sexual 
slavery”. (2003, p. 2). Disponível em http://hrw.org/reports/2003/sierraleone/. Acesso em 
25/09/2008. 
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coerção: o estupro. Assim, grande parte da produção acadêmica sobre a prática do abuso 

sexual em períodos de guerra tem como foco a transculturalidade de tal prática3, cuja 

presença constante em conflitos armados independe de localização geográfica, período 

histórico, ou especificidades culturais (Skjelsbæk, 2001; DeGroot, 2001). O 

reconhecimento da violência sexual como crime de guerra e crime contra a humanidade 

pelo Estatuto de Roma4, em 2002, acabou por enfatizar ainda mais o estupro como a 

representação principal do abuso sexual, especialmente em períodos de conflito armado.  

Já o conceito de “exploração sexual” diz respeito, geralmente, ao ato de lucrar 

monetária, social ou politicamente da exploração sexual de alguém, seja este adulto ou 

criança. Esta exploração pode se dar por meio de redes de prostituição, pornografia, 

tráfico humano e turismo sexual. Apesar de muitas dessas práticas serem coercitivas, 

como é o caso do tráfico humano e da escravidão sexual, a idéia do lucro pela troca de 

dinheiro por “serviços” acaba por priorizar a prostituição como o ato representativo per 

se da exploração sexual. Esta, por sua vez, é vista como uma relação sexual consentida, 

ainda que de caráter explorativo, que, é, inclusive, considerada uma prática legal em 

muitos países, como na Holanda, na Alemanha ou na Suíça. 

Em geral, pode-se dizer que o entendimento tradicional de abuso e exploração 

sexual limita-se, respectivamente, ao estupro e à exploração de prostitutas. Mas a 

realidade da violência sexual em situações de conflito e nas OPs delas decorrentes 

esconde inúmeras outras relações entre militares ou funcionários civis internacionais 

(FCI) e mulheres locais que navegam entre o “consentido” e o “não-consentido”, e que, 

para os envolvidos, vão, muitas vezes, além do sexo, tornando sua conceituação uma 

tarefa complexa. Para dar conta destas sutilezas, o conceito utilizado pelas Nações Unidas 

é essencialmente mais abrangente, uma vez que todas estas relações, ainda que com 

configurações distintas, são permeadas por assimetrias de poder e de recursos, e 

estabelecem prejuízos a médio e longo-prazo às mulheres e meninas locais. 

Em 2003, o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, define 

“exploração sexual” como: 

                                                 
3 Para mais sobre a “transculturalidade” da violência sexual ver Bovarnick (2007). 
4 International Criminal Court. “Rome Statute of the International Criminal Court”. Documento das Nações 

Unidas número A/CONF.183/9*, de 17 de julho de 1998. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710402/CA



 22

Any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual 
purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual 
exploitation of another5.  

 Já o “abuso sexual” é definido como “the actual or threatened physical intrusion 

of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions”6. Assim, 

segundo o conceito utilizado pela ONU, a má-conduta sexual englobaria não só as 

relações sexuais forçadas, mas também a prostituição e o uso, por parte do peacekeeper, 

de sua posição de poder para obter favores sexuais. Isso quer dizer que a troca de sexo 

por comida, por outros itens de consumo, por trabalhos diversos (como oferecer sexo em 

troca de um posto como cozinheira ou empregada doméstica, cargos tradicionalmente 

ocupados por mulheres do país-hospedeiro) ou a exploração da prostituição local também 

são consideradas condutas inadequadas, ainda que estas relações sejam, teoricamente, 

consentidas. Este entendimento deriva da idéia de que a assimetria de poder existente 

entre o UN personnel e a população tiraria da mulher a capacidade de consentir 

livremente. Pelos mesmos motivos, relações sexuais com locais dos países-hospedeiros 

são, ainda, “fortemente desencorajadas” 7. 

A introdução da preocupação com as assimetrias de poder existentes entre o UN 

staff e a população local permite que o conceito de abuso e exploração sexual como 

formulado e utilizado pelas Nações Unidas abarque a complexidade da violência e das 

interações sexuais em missões de paz, cujas relações vão desde o sustento sistemático de 

determinadas mulheres por militares ou FCIs até a troca de sexo por itens de consumo 

básicos, como comida, leite ou alguns poucos dólares. Este entendimento é, sem dúvida, 

inovador, uma vez que a prostituição é, muitas vezes, aceita como algo “natural”: uma 

“tradição” entre alguns militares que servem no exterior (Enloe, 2000, p. 108). Para 

entender o contexto no qual se dão essas relações sexuais explorativas é preciso, 

primeiramente, entender a situação de vulnerabilidade em que se encontram as mulheres 

e meninas em situações de pós-conflito e o impacto das missões de paz em suas vidas.  

 

                                                 
5  Organização das Nações Unidas. Secretariado. “Special Measure for protection from sexual exploitation 

and abuse”, Secretary-General’s Bulletin. Documento das Nações Unidas No. ST/SGB/2003/13, 
09/10/2003.   

6 Idem. Itálico da autora. 
7 A expressão exata é “strongly discourage relations with beneficiaries” (Idem). Todas as traduções desta 

pesquisa são livres da autora. 
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2.1.1 
 A situação da mulher durante e após conflitos armados 

 

“The main challenge we face for children and armed conflict lies in the changing 

nature of warfare where civilian life is far less protected,” afirmou Radhika 

Coomaraswamy, atual Representante-Especial do Secretário Geral para Crianças e 

Conflito Armado, ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra8, em setembro de 2008. 

De fato, as características dos conflitos armados contemporâneos são prejudiciais não só 

às crianças, mas a todos os grupos civis considerados “vulneráveis”. Isto porque as novas 

formas de violência organizada do pós-Guerra Fria têm como um de seus principais 

elementos constitutivos a grande escala de violações dos direitos humanos contra não-

combatentes.  

Nas chamadas “novas guerras” (Kaldor, 1999), a morte e o sofrimento de civis 

não são mais um efeito colateral das guerras, mas o resultado da estratégia central dos 

grupos armados contemporâneos9 (Schnabel, Thakur, 2001, p. 248; Fetherston, 1994, p. 

21 e 1998, p. 162; Münkler, 2005, p. 14). A violência é deliberadamente causada contra a 

população, seja porque esta não possui a mesma proteção que as forças militares, seja 

porque a distinção entre combatentes e não-combatentes torna-se cada vez mais difícil. 

Segundo Mazurana: 

Recent wars in Angola, Colombia, the DRC, Liberia, Uganda, Sierra Leone and Sudan, for 
example, are marked by extreme levels of violence against civilian populations, most notably 
butchery and amputation of limbs; the widespread use of abducted boys and girls as soldiers, 
porters, and domestic and sexual slaves, and for mine detection; and mass rape and sexual 
violence of extraordinary brutality against women and girls, including rape, gang rape, sexual 
mutilation, and sexual slavery by the various armed rebel and government forces. (2007, p. 32) 

 Segundo Kaldor (1999, p.103), a principal técnica dos new warriors na 

dominação de um determinado espaço é o deslocamento das populações. O objetivo é 

construir um ambiente não-favorável àqueles que podem representar uma ameaça, através 

de deslocamentos forçados, minas terrestres, fomes forçadas e estupros: “(...) Hence the 

importance of extreme and conspicuous atrocity and of involving as many people as 
                                                 
8 “Children becoming increasingly vulnerable in conflict situations”. UN News, 09/09/2008. Disponível em 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=27985&Cr=Coomaraswamy&Cr1. Acesso em 
30/08/2008. 

9 No começo do século XX, 85 a 90% das mortes em guerras eram de militares. Na II Guerra Mundial, 
metade das mortes já eram de civis. No final da década de 90, aproximadamente 80% das baixas 
eram de civis (Kaldor, 1999, p.107). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710402/CA



 24

possible in these crimes so as to establish a shared complicity, to sanction violence 

against a hated ‘other’ and to deepen divisions” (Idem, p. 105)10.  

Ainda que situações de conflito levem sofrimento a toda a população envolvida, as 

mulheres e as crianças são particularmente afetadas pelos efeitos de curto e longo-prazo das 

guerras. Como já foi dito, o estupro, freqüentemente utilizado como arma de guerra, é 

responsável por diversos efeitos negativos na vida das mulheres: estigmatização, isolamento, 

alienação, trauma emocional prolongado, aumento de doenças sexualmente transmissíveis como o 

HIV11, e gravidez indesejada, (que, freqüentemente, resulta em crianças abandonadas). Mas as 

vítimas destas práticas não são somente as mulheres: Além de utilizadas por grupos insurgentes 

como crianças-soldados12 ou até mesmo como terroristas suicidas, de serem expostas à violência 

e a torturas, e de serem separadas de seus pais, as crianças também são, muitas vezes, alvo de 

violência sexual. É importante lembrar que meninos também são vítimas destes abusos13, ainda 

que este seja um aspecto freqüentemente negligenciado. 

Durante os deslocamentos, forçados ou não, mulheres e crianças tornam-se ainda mais 

vulneráveis ao abuso sexual14. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 

estima-se que cerca de 80% dos deslocados internos sejam mulheres e meninas15. Os campos de 

refugiados, por sua vez, estão longe de constituírem lugares seguros para os grupos mais 

vulneráveis: a violência sexual cometida por tropas do governo, insurgentes e outros refugiados é 

freqüente contra mulheres e crianças16, especialmente contra aquelas cujos membros masculinos 

                                                 
10 Kaldor dá o exemplo da morte de tutsis, em Ruanda, em 1994, dos deslocamentos forçados na Bósnia-

Herzegovina, ou da fome forçada no Sudão e da destruição de prédios e monumentos históricos 
representativos de uma dada etnia, como a destruição de várias mesquitas pelos sérvios em Banja 
Luka ou de estátuas budistas no Afeganistão (1999, p. 105) 

11 United States Agency for International Development (USAID). “Women and Conflict” (2007). 
Disponível em http://www.usaid.gov/our_work/cross-
cutting_programs/conflict/publications/docs/cmm_women_and_conflict_toolkit_december_2006.
pdf . Acesso em 30/08/2008. 

12 Para mais sobre crianças-soldados, ver SINGER, P. W. “Children at War”. Berkeley: University of 
California Press, 2006 e WESSELLS, Michael. “Child Soldiers: From Violence to Protection”. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.  

13 “Ms. Coomaraswamy also noted that sexual violence continues to be prevalent, but added that it was not 
just limited to girls. She said that during her visit to Afghanistan, she was appalled by the scale of 
sexual violence committed against boys by war lords and commanders”. “Children becoming 
increasingly vulnerable in conflict situations”. UN News, 09/09/2008.  Ver nota 6. 

14 Ibidem. 
15 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). “Global Review of Challenges and Good Practices in 

Support of Displaced Women in Conflict and Post-Conflict Situations” (2007). Disponível em 
http://www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=348&filterListType= . Acesso em 10/09/2008. 

16 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). “The Impact of Conflict on Women and Girls”. 13-15 
de novembro de 2002. Disponível em 
http://www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=29&filterListType=1. Acesso 10/10/2008. 
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de suas famílias estejam ausentes, tornando-as dependentes de ajuda externa. Em áreas de 

conflito, como em Darfur, no Sudão, mulheres estão sujeitas a ataques físicos diários de todos os 

tipos quando estas deixam os campos para coletar água ou madeira para fazer fogo. Muitas vezes 

as mulheres têm de trocar relações sexuais por livre passagem, documentos ou acesso a ajuda 

humanitária para si e para suas famílias (Mazurana, 2007, p. 33). 

Tal situação de insegurança é agravada pela perda de membros da família 

(especialmente os homens, que morrem, ferem-se ou juntam-se a forças oficiais ou 

guerrilheiras) durante situações de conflito. Em sociedades patriarcais, em que os direitos 

das mulheres permanecem limitados se comparados aos dos homens, a morte do marido 

pode ter conseqüências ainda mais nefastas. Em Serra Leoa, na Arábia Saudita, no 

Quênia e em Uganda, por exemplo, em caso de falecimento do cônjuge, à mulher não é 

permitido herdar os bens do marido, e, por vezes, nem mesmo continuar com seus 

filhos17. Em situações de conflito, o status inferior da mulher torna-se problema ainda 

mais agudo, devido ao grande número de viúvas de guerra que, muitas vezes, perdem 

grande parte ou todos os homens de sua família.  

Neste contexto, mulheres são obrigadas a tornarem-se provedoras de seus lares. 

Este novo papel as expõe ainda mais, uma vez que, devido a restrições culturais, sociais e 

à falta de educação, estas mulheres são relegadas ao desemprego, tendo que voltar-se à 

economia informal ou à exploração sexual (Rubinstein, 2003, p.44). Desta forma, a 

discriminação estrutural existente contra as mulheres em muitas sociedades – que, por 

exemplo, preferem manter suas meninas ocupadas com o trabalho doméstico a mandá-las 

às escolas- faz com que, muitas vezes, o nível educacional do sexo feminino seja 

significativamente inferior ao dos homens, limitando seriamente suas possibilidades de 

subsistência18. As mulheres são, ainda, afetadas pela decadência dos serviços sociais dos 

quais estas muitas vezes dependiam anteriormente. Em resumo, “[a]lthough conflict may, in 

some cases, improve gender relations as a result of shifts in gender roles - some changes even 

improve women’s rights - by and large its impact on women is devastatingly negative”19.  

                                                 
17 Human Rights Watch. “We will kill you if you cry” (2003, p. 18). Ver nota 1. 
18 Outro fator determinante das disparidades educacionais entre homens e mulheres é a prática do 

casamento forçado. “Girls who are forced to marry early not only miss out on education, but also 
on skills training opportunities and are therefore highly dependent on their husbands” (Idem. p. 
23). Ver nota 1. 

19 United States Agency for International Development (USAID). “Women and Conflict” (2007, p.8). 
Ver nota 10. 
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De fato, é esta a situação encontrada em muitos dos países-hospedeiros de 

missões de paz. Nos conflitos em Serra Leoa (1991-2002) e na Libéria (1980-2003), 

estima-se que pelo menos 50% das mulheres tenham sofrido alguma forma de violência 

sexual, porcentagem que chega a 80% entre deslocados internos e refugiados (Williams 

et al., 2009). Os níveis de violência sexual na República Democrática do Congo, 

intensificados em 2008 pela escalada do conflito, são alarmantes20. Assim, quando a 

ONU chega a esses países, os problemas trazidos pela pobreza extrema, pela morte de 

membros masculinos das famílias e pelo deslocamento já levaram muitas mulheres a se 

engajarem em relações de “sexo de sobrevivência”, em que estas trocam relações sexuais 

por comida, por proteção, ou por outros favores, para elas mesmas e para suas famílias. É 

neste contexto que ocorrem a maioria dos casos de AES.  

A troca de sexo por comida ou dinheiro muitas vezes torna-se uma forma de 

sobrevivência também para as crianças21: 

In both camps and returnee communities, the estimates by respondents of the numbers of girls 
engaged in obtaining benefit through sex are disturbingly high. Perceptions ranged, but were 
always alarmingly high. In every location people told us of girls from 12 years and upwards being 
regularly involved in ‘selling sex’, but, in many locations there was an awareness of girls as young 
as eight to ten years being involved22. 

 Tal situação de vulnerabilidade é agravada pelo fato de que, muitas vezes, a 

ausência de “guerra” não necessariamente significa a volta da “paz”23. Pelo contrário: 

Para Pouligny (2004, p. 8), o pós-conflito é um período em que, muitas vezes, ainda mais 

atenção é necessária. Na difícil transição das sociedades em conflito armado para a 

reconciliação e a reconstrução, a situação de insegurança continua, muitas vezes, 

                                                 
20 “Congo Crisis: More Help is Needed for Women and Girls in North Kivu as Sexual Violence Escalates”. 

International Rescue Committee, 21/11/2008. Disponível em http://www.theirc.org/news/congo-
more-help-needed1121.html. Acesso em 10/01/2008. 

21 Relatório da Save the Children afirma que crianças têm relações sexuais com adultos em troca de 
telefones, roupas, perfumes, relógios, ou por favores, como ver um vídeo, ou dar uma volta no 
carro do peacekeeper ou trabalhador humanitário. Save the Children. “From Camp to Community: 
Liberia study on exploitation of children”, 08/05/2006. Disponível em 
http://www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/Liberia/Liberia_sexual_exploitation_
edited_LB.pdf. Acesso em 15/09/2008. 

22 Idem, p.10. 
23 Segundo novo relatório da Small Arms Survey, cerca de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos 

como resultado de violência armada, sendo a maioria causada por crimes, e não por guerras. 
“Survey charts costs of armed violence”. Financial Times, 12/09/2008. Disponível em 
http://www.ft.com/cms/s/0/c56a66e0-8015-11dd-99a9-000077b07658.html?nclick_check=1. 
Acesso em 13/09/2008. 
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inalterada. Segundo relatório do Small Arms Survey de 200524, muitos dos chamados 

contextos de pós-conflito apresentavam mais ameaças diretas e indiretas a civis do que os 

conflitos precedentes.  A mudança é muito mais qualitativa que quantitativa: Os 

confrontos entre combatentes e os deslocamentos forçados são substituídos pelo aumento 

da criminalidade e da violência interpessoal. Novamente, os grupos mais vulneráveis, 

como mulheres e crianças, são os que mais sofrem. 

Além da inalterada situação de insegurança, nos primeiros estágios do pós- guerra 

as instituições da sociedade civil ainda encontram-se devastadas. A falta do Estado de 

direito como conseqüência da inexistência ou da inatividade da força policial e do 

judiciário local abre espaço para atividades criminosas, como o tráfico de drogas e de 

pessoas, e a prostituição. A junção de violência com a falta de instituições acaba por 

reforçar a situação de vulnerabilidade em que se encontram as mulheres e meninas no 

pós-conflito.  

Often, the end of the war does not signal the end of violations against women. In the post-
conflict period, many women confront discrimination in reconstruction programs, sexual and 
domestic violence in refugee camps, and violence when they attempt to return to their homes25. 

É neste contexto de violência e de ausência de lei e de proteção social que 

entrarão as operações de paz. Tal contexto explica, em grande parte, o impacto que têm 

as missões nestas sociedades, em especial para as mulheres. Para entendermos melhor tal 

fenômeno, começaremos por explicitar as mudanças pelas quais passam as operações no 

pós-Guerra Fria, e que são determinantes no formato atual das OPs, em que mais atores, 

em especial militares, e mais funções são integradas às missões, aumentando a interação 

entre peacekeepers e a população local. A pesquisa analisará, ainda, os efeitos das 

assimetrias de poder existentes entre funcionários da ONU e a sociedade-hospedeira da 

missão de paz.  

 

 

 

                                                 
24 “Managing ‘post-conflict’ zones - DDR and weapons reduction”. In Small Arms Survey. “Weapons at 

War” (2005).  Disponível em 
http://hei.unige.ch/sas/files/sas/publications/year_b_pdf/2005/2005SASCh10_full_en.pdf. Acesso 
em 27/09/2008. 

25 Human Rights Watch. “Women and Armed Conflict; International Justice”. Disponível em 
www.hrw.org/women/conflict.html. Acesso em 23/08/2008. 
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2.1.2 
O impacto das missões complexas para as mulheres 
 

No pós-Guerra Fria, as missões de paz passam a abarcar inúmeras novas funções, 

com o objetivo de construir um ambiente propício a uma paz duradoura. O exercício 

destas novas tarefas resulta não só no aumento dos participantes destas operações, em 

especial os militares, mas também na maior interação entre o UN staff e a população 

local. Estes dois fenômenos são, em grande parte, responsáveis pelo crescimento dos 

efeitos negativos das missões, em especial a prostituição e o estabelecimento de outras 

relações sexuais que acabam por perpetuar a situação de dependência e vulnerabilidade 

de meninas e mulheres em situações de pós-conflito e de ausência do Estado. Por isso, 

entender as mudanças nas operações de paz (OPs) no pós-Guerra Fria e a situação de 

meninas e mulheres nos países-hospedeiros é essencial no entendimento do abuso e  da 

exploração sexual (AES) em missões de paz.  

 

2.1.2.1. 
As operações de paz no pós-Guerra Fria  

 
O crescimento de casos de abuso e exploração sexual cometidos por peacekeepers 

militares é uma das muitas conseqüências diretamente ligadas ao aumento da presença de 

participantes nas operações de paz (OPs) chamadas de “segunda geração” (Doyle, 

Sambanis, 2006, p. 11), “multidimensionais” (Fetherston, 2004, p. 23; Doyle, Sambanis, 

p. 308) ou “abrangentes” (Bellamy et al., 2004, p. 128), ainda que episódios desta 

natureza estejam longe de ser um fenômeno inédito no contexto das missões de paz. 

A mudança na atuação das OPs está ligada ao fim da Guerra Fria, e às inúmeras 

mudanças que o término da rivalidade bipolar trouxe ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (Herz, Hoffmann, 2004, p. 111; Fetherston, 1994, p. 22; Forsythe et al., 

2004, p. 45; Kaldor, 1998, p. 119). O clima de otimismo e de cooperação entre as grandes 

potências substitui o congelamento do Conselho de Segurança (CS) e o uso freqüente do 

veto, e permite a construção de um ambiente de otimismo. 

A partir do fim do conflito Leste-Oeste as Nações Unidas, e mais especificamente 

os países-membros do Conselho de Segurança, se comprometem, portanto, com um 
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maior papel na segurança global (Schnabel, Thakur, 2001, p. 238), o que acarreta um 

período fértil para as missões de paz, que aumentam em complexidade funcional e em 

números (Kaldor, 1998, p.119). Segundo Fetherston, “in the absence of other options 

peacekeeping was singled out to play a significant role in bringing about resolution in 

some of the most acute problems” (1994, p. 22). Se até 1989 foram apenas 15 missões de 

paz, a despeito da existência de diversos conflitos que poderiam vir a ameaçar a paz e a 

segurança internacional em maior ou menor escala, de 1990 até 1993, mais de 40 missões 

já haviam sido postas em prática26.  

A idéia, no pós-Guerra Fria, é lidar com as causas estruturais dos conflitos em 

diversas frentes, não se limitando mais apenas à questão militar, com o objetivo de criar 

assim, uma paz positiva e duradoura, através da formação de um novo ambiente político 

(Herz e Hoffmann, 2004, p. 115). Tal objetivo será alcançado através da democracia e da 

atenção às questões sociais, políticas e econômicas que contribuem para a formação dos 

conflitos (Aoi et al., 2007, p. 5), consolidando um ambiente pacífico sustentável. Frente a 

estes objetivos, as missões ditas de segunda geração passam, progressivamente, a abarcar 

cada vez mais novas funções civis e sociais, que vão desde monitoramento de direitos 

humanos, organização de eleições, implantação de programas de DDR (desmobilização, 

desarmamento e reintegração) à repatriação de refugiados, instalação de programas de 

destruição de minas e reforma dos setores judiciário e policial (Bellamy et al.,1994, p. 

129; Doyle, Sambanis, 2006, p. 15; Heje, 1998, p. 15).  

O exercício destas novas e inúmeras funções acaba por resultar no visível 

aumento do tamanho do contingente civil (devido à participação de ONGs internacionais, 

organizações internacionais e de diversas agências da ONU nas missões27) e, em especial, 

do militar.  Se, em 1990, o tamanho das forças militares em OPs era de 13.700 homens, 

em 1993, já eram 78.800 militares participantes: um crescimento de 475%. As 17 

                                                 
26 É relevante lembrar que tal crescimento não se deu de forma constante, mas foi mais acentuado na 

primeira metade da década de 90. As “más experiências” da ONU e a dificuldade dos conflitos na 
Bósnia, em Ruanda e na Somália acabam por trazer ceticismo aos países-membros, que hesitam 
em continuar aumentando o número de operações de paz. SCHAEFER, Brett. “United Nations 
Peacekeeping: The U.S. Must Press for Reform”, 18/09/2008. Disponível em 
http://www.heritage.org/Research/InternationalOrganizations/bg2182.cfm#_ftn8. Acesso em 
09/10/2008. 

27 As ONGs (e as agências da ONU) não fazem parte formalmente do contingente civil das operações de 
paz das Nações Unidas, mas a chegada de seus funcionários também exerce impacto na população 
local. 
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operações de paz atuantes hoje envolvem, no total, cerca de 90 mil militares de 120 

países28.  

A mudança de uma responsabilidade meramente observadora para um 

posicionamento ativo em atividades humanitárias, tais como na distribuição de comida e 

na construção de escolas, hospitais e estradas (Aall, 2002, p. 123; Tripodi, Patel, p. 58; 

Mazurana, 2007, p. 37) faz com que membros das forças armadas tenham, cada vez mais, 

de lidar com novas, e muitas vezes inesperadas, funções. O resultado é a maior interação 

entre militares e a população local. Se antes somente trabalhadores humanitários tinham 

contato estreito e diário com aqueles a quem ajudavam (Rubinstein, 2003, p. 40), a partir 

do advento das operações complexas aumenta significativamente o intercâmbio também 

de militares com os habitantes locais29.  

Tanto o aumento de militares participantes quanto a diversificação de suas tarefas 

acaba por gerar variadas conseqüências ditas “indiretas”, ou “não-esperadas” (Aoi et al., 

2007) que são, em suma, os efeitos trazidos pelas missões de paz cuja previsão é difícil, e 

que muitas vezes não condizem com os objetivos descritos nos mandatos ou esperados da 

atuação da ONU; mas chegam, até mesmo, a serem prejudiciais às próprias populações 

cujas missões deveriam proteger. Segundo relatório de 2008 do Office of Internal 

Oversight Services (OIOS) da ONU30, 73% de todas as alegações de má-conduta da ONU 

estão relacionadas às missões de paz. Dentre estas conseqüências inesperadas, pode-se 

citar desde o choque de cultura entre participantes da missão e locais (Rubinstein, 2003, 

p. 30) e as dificuldades de coordenação entre militares e civis (Aall, 2002, p. 121 e 133) 

até o aumento de casos de má-conduta de soldados: assassinatos de civis, execução 

sumária, prática de torturas, corrupção e suborno.  

Diversos casos de má-conduta de militares em OPs vieram a público desde o 

começo da década de 90: Na Somália, militares canadenses, italianos e belgas torturaram 

                                                 
28 Organização das Nações Unidas. Department of Peacekeeping Operations. "United Nations 

Peacekeeping Operations”. Disponível em http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm.  
Acesso em 10/01/2009. 

29 Civis, no entanto, continuam a ter maior interação com a população local, uma vez que militares, 
normalmente, vivem em alojamentos militares, muitas vezes com entrada restrita a pessoas não-
autorizadas, e não em bairros residenciais. 

30 O Office of Internal Oversight Services (OIOS) é o órgão responsável nas Nações Unidas pela 
fiscalização das práticas da organização, através de auditorias internas, inspeções, investigações, 
avaliações, etc.  
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e estupraram mulheres somalis em casos distintos31. Na Bósnia, policiais e militares 

freqüentavam bordéis em que as prostitutas eram meninas traficadas (Allred, 2006, pp. 6-

8; Pallen, 2003). Recentemente, reportagens afirmaram que militares paquistaneses 

estariam trocando armas por ouro e marfim com grupos paramilitares na República 

Democrática do Congo (RDC)32. Assim, muitas vezes a exploração e o abuso sexual 

acontecem em uma situação em que muitos outros casos de má-conduta prejudiciais à 

população local são registrados. Segundo Dahrendorf: “(…) substantiated allegations of 

sexual exploitation and abuse do not come alone. They are always linked to other forms 

of misconduct, either financial or staff mismanagement, or abuse of power”33.  

Assim, da mesma forma que os conflitos, as operações de paz podem ter grande 

impacto na vida das mulheres pelos efeitos negativos que sua presença causa às 

comunidades hospedeiras. É claro que muitos benefícios diretos ocorrem para elas com o 

início das OPs: novos empregos são criados, a segurança é, em parte, restaurada, 

mulheres traficadas são libertadas, mecanismos de registro e combate a violações aos 

direitos das mulheres começam a ser implementados. Mas há também diversas 

conseqüências negativas do impacto da chegada de missões de paz para as mulheres e 

meninas, dentre eles o incentivo a redes de prostituição e de outras formas de exploração 

sexual, que acabam por reforçar a situação de dependência e vulnerabilidade em que estas 

se encontram. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
31 CROSSETTE, Barbara.“When peacekeepers turn into troublemakers”. New York Times, 07/01/1996. 

Disponível em 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E00E6DE1339F934A35752C0A960958260&sec
=&spon=&pagewanted=all . Acesso em 09/10/2008. 

32 PLAUT, Martin. “UN troops 'traded gold for guns'”. BBC News, 23/05/2007. Disponível em 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6681457.stm . Acesso em 10/10/2008. 

33 DAHRENDORF, Nicola. “Sexual Exploitation and Abuse: lessons Learned Study”. Organização das 
Nações Unidas, DPKO, Março de 2006. Disponível em 
http://pbpu.unlb.org/PBPS/Library/OASEA%20LL%20Paper%20Final%20Version%20WITHOU
T%20Ref%20to%20Annexes.pdf . Acesso em 10/10/2008. 
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2.1.2.2 
Para além da prostituição: as conseqüências negativas das relações 
sexuais entre peacekeepers e mulheres locais 

 

Uma das conseqüências mais drásticas da chegada das operações de paz para as 

mulheres é a associação entre a chegada de um grande número de civis e militares e o 

aumento da prostituição (Allred, 2006; Cockburn, Zarkov, 2002, p. 106, International 

Alert, 2002, p. 42; UNAIDS, 1998, p. 3) e, conseqüentemente, das taxas de infecção de 

HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis (Rehn, Sirleaf, 2002, p. 70)34. 

Características existentes anteriormente à chegada das missões de paz, como o colapso da 

economia formal, acompanhada pela ausência da lei e da ordem contribuem para o 

contexto de exploração e de florescimento de atividades criminosas (Rubinstein, 2003, p. 

45). Ainda assim, a chegada em si das OPs têm, individualmente, impactos significativos 

na vida das mulheres e meninas.  

Como já explicitado na análise da situação de vulnerabilidade em que se 

encontram as mulheres em contextos de pós-conflito, com a ausência de membros 

masculinos da família, as mulheres assumem a função de provedoras de seus lares. 

Diante das limitações culturais e da falta de educação, muitas vendem seus corpos para 

sobreviver e sustentar seus parentes. Com a chegada das OPs, mulheres locais muitas 

vezes trocam relações sexuais por dinheiro, bens de consumo diversos, ou mesmo por 

proteção com participantes destas missões. Mulheres e meninas ficam em volta dos 

lugares freqüentados ou habitados pelo staff da ONU, “oferecendo-se” a civis e militares. 

Higate (2007) define as tentativas das mulheres locais para atrair peacekeepers como 

“entusiásticas e insistentes” (p. 106): Na República Democrática do Congo, mulheres 

chegam a levantar suas saias para veículos da ONU que passam na rua (Ibidem). 

A fome acaba por encorajar também as crianças a terem contato mais próximo 

com peacekeepers. Segundo relatório da ONU de 200535, crianças de até seis anos trocam 

sexo com trabalhadores humanitários e militares por comida, dinheiro, sabão e até mesmo 
                                                 
34 Cabe lembrar que as taxas de HIV entre militares é muitas vezes maior que na população em geral. 

(Tripodi, Patel, 2002, p. 54). 
35 Organização das Nações Unidas. Office of Internal Oversight (OIOS). “Investigation by the OIOS into 

allegations of SEA in the MONUC”. Documento das Nações Unidas número A/59/661, de 
05/01/2005.  
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telefones celulares36. Matéria do Independent de 25 de maio de 2004 relata inúmeros 

casos de meninas e mulheres que, em estado de pobreza e vulnerabilidade na República 

Democrática do Congo (RDC), se ofereciam aos recém-chegados militares. Faela, de 13 

anos, mãe de um bebê de seis meses, moradora de um campo de refugiados, afirma:  

It is hard in the camp for the girls like me with little babies and no husbands (…) We have no men 
to look after us. We have been dirtied by the soldiers who came to our villages. No one will now 
take us as their wives and it is hard to get food in the camp for us. 37 

Diante de tal situação, relata a matéria, Faela recorre à única opção que pensa ter: 

os soldados marroquinos e uruguaios estacionados a apenas 20 metros de seu campo “(...) 

it is easy for us to get to the UN soldiers. We climb through the fence when it is dark, 

sometimes once a night, sometimes more”.  

Diante deste cenário, o entendimento explicitado pela ONU de proibição da 

prostituição é o de que civis e militares que se engajassem em tais relações estariam 

explorando a situação de vulnerabilidade que obriga estas mulheres – privadas de 

oportunidades econômicas e de membros da família em decorrência do conflito - a se 

prostituírem ou a trocar seus corpos por qualquer tipo de ajuda (Kent, 2005). Ao 

recorrerem a prostitutas, militares estariam, ainda, inviabilizando novas oportunidades de 

autonomia econômica não-explorativas, já que estas mulheres se tornam cada vez mais 

dependentes da prostituição como forma de sobrevivência, e a própria rotulação destas 

como prostitutas acaba por limitar outras maneiras de alcançar a subsistência. Os 

perpetradores estariam, assim, contribuindo para a institucionalização de uma economia 

essencialmente explorativa, em que os corpos das mulheres se tornam parte de um 

sistema de troca (Higate, 2001, pp. 21-23).  

Além de contribuir para a continuação do contexto de vulnerabilidade e 

dependência das mulheres locais, a exploração e o abuso sexual servem de vetores para a 

transmissão do HIV (Tripodi, Patel, 2002), não só para as mulheres, mas também para os 
                                                 
36 Zeid, o representante do Secretário-Geral da ONU para abuso e exploração sexual, afirma, em seu 

documento, que há também o “estupro disfarçado de prostituição”, em que meninas afirmam 
terem sido estupradas e depois ganhado comida ou dinheiro como forma de dar ao estupro uma 
aparência de relação consensual.  Organização das Nações Unidas. Assembléia-Geral. “A 
comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations”. Documento das Nações Unidas número A/59/710, de 24 de março de 
2005, p. 8. 

37 HOLT, Kate, HUGHES, Sarah. “Sex and death in the heart of Africa”. Independent, 25/05/2004. 
Disponível em http://www.independent.co.uk/news/world/africa/sex-and-death-in-the-heart-of-
africa-564563.html . Acesso em 10/09/2008. 
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civis, e especialmente, militares envolvidos nestas relações. Segundo dois investigadores 

do fenômeno, “(…) some reports indicate that up to 46,000 military and police working 

as UN peacekeepers around the world are more likely to contract HIV than be killed in 

action” (Rehn, Sirleaf, 2002, p. 63). Segundo Tripodi e Patel (2002, p. 56), a mobilidade, 

o isolamento de parceiros sexuais e de familiares, a sensação de stress e de pressão, a 

exposição a sex workers e a oportunidades de sexo casual38 tornam militares39, em 

especial peacekeepers, um dos grupos mais afetados pelo HIV: “As peacekeepers are 

among the most mobile populations in the world, they can easily become a vector for the 

spread of HIV both in the region where they are deployed and back home” (Idem, p. 51). 

Frente à falta de capacidade da ONU em obrigar os troop contributing countries (TCCs) 

a fazerem testes de HIV regulares em suas tropas, os militares que se engajam em 

relações sexuais com mulheres ou homens locais tornam-se vetores (ou vítimas) em 

potencial do vírus da aids40.  

O envolvimento de civis e militares com mulheres locais é responsável, também, 

pelo nascimento dos chamados “peacekeeper babies”, que, na maioria das vezes, ficarão 

sem o suporte paterno (Rajoo, 2005). Segundo o relatório Women, War, Peace: The 

Independent Experts Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and 

Women’s Role in Peace-Building, de 2002, de autoria de Elisabeth Rehn e Ellen Johnson 

Sirleaf41, 6,600 crianças foram registradas como filhos de peacekeepers entre 1990 e 

1998. De acordo com o documento: 

Children of peacekeeping personnel may never see their fathers and are often stigmatized. They 
usually grow up in poverty and face rejection from their family and community. Many end up 

                                                 
38 No caso de peacekeepers, outro fator importante é o fato destes terem muito mais dinheiro que os 

habitantes locais (Idem). 
39 “Military personnel have a high risk of exposure to sexually transmitted diseases (STD) including HIV. 

In peacetime, STD infection rates among armed forces are generally 2 to 5 times higher than in 
comparable civilian populations. The difference can be even greater in times of conflict” 
UNAIDS. “Aids and the military” (1998, p. 2).  

40 É relevante lembrar que o HIV é uma das doenças com conseqüências mais drásticas para a construção 
de uma paz duradoura, já que afeta não só seres humanos, mas sistemas econômicos (uma vez que 
atinge particularmente os segmentos mais ativos da população) e políticos como um todo, 
especialmente em países em situação de pós-conflito, nos quais os sistemas de saúde tendem a ser 
precários (Ibidem). 

41 Fundo das Nações Unidas para as Mulheres (UNIFEM). REHN, Elisabeth, SIRLEAF, Ellen Johnson. 
“Women, War, Peace: The Independent Experts Assessment on the Impact of Armed Conflict on 
Women and Women’s Role in Peace-Building” (2002). Disponível em 
http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=17. Acesso em 10/10/2008. 
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living and working on the streets. In some countries, they may not even be granted citizenship 
(Idem, p.64). 

Além disso, o conceito de proibição à exploração sexual subtende também o 

entendimento de que militares e civis estariam se aproveitando do clima de 

condescendência com relação ao abuso sexual, típico de sociedades em que o estupro 

tenha sido generalizado (Rajoo, 2005, p. 18). Em muitas sociedades, o entendimento da 

violência sexual como um crime é muito recente42. Em Serra Leoa, por exemplo, apenas 

o estupro de uma virgem é considerado como tal. Não há estupros de mulheres não-

virgens, ao mesmo tempo em que há uma idéia de que as mulheres vítimas de tais atos 

tenham “contribuído” para tal.  

Grande importância é dada à virgindade em certas sociedades, especialmente as 

mais religiosas, caso dos países católicos, como o México (Bovarnick, 2007), ou aqueles 

que adotam a Sharia - o código de leis muçulmano- como o Paquistão ou o Sudão 

(Bovarnick, 2007). Segundo matéria do Washington Post sobre a República Democrática 

do Congo (RDC): 

In much of rural Africa, as in many other traditional societies, a girl’s virginity has high 
monetary value. If a prospective bride is proved not to be a virgin, she cannot fetch a traditional 
bride price. Even if virginity has been lost through rape, the price can no longer be demanded by 
her family and the girl is considered unworthy of marriage43. 

 Assim, no caso da RDC, a perda desta (e especialmente a gravidez de uma menina 

solteira) é responsável por trazer vergonha a todos os familiares44, uma vez que a mulher 

representa o repositório da honra da família. Assim, o estupro não só torna a menina ou 

mulher “impura”, mas tal prejuízo estende-se a toda sua família, o que faz com que as 

vítimas de violência sexual sejam estigmatizadas dentro de suas comunidades, tornando-

se mais vulneráveis a outros estupros.  

 A história da menina congolesa Maria, de 15 anos, contada em matéria do 

Independent de 25 de maio de 2004, exemplifica perfeitamente tal situação: Grávida de 

um dos muitos estupros ocorridos durante a guerra civil na RDC, Maria era sustentada 

por seus pais, os quais ajudava nos trabalhos domésticos: nunca foi à escola, não sabe ler 

                                                 
42 A exemplo do Paquistão (Bovarnick, 2007) e de Serra Leoa (HRW, 2003). Ver nota 1. 
43 WAX, Emily. “Congo’s desperate ‘One-Dollar UN Girl’”. Washington Post, 21/03/2005. Disponível em 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A52333-2005Mar20.html. Acesso em 
23/09/2008. 

44 Para mais sobre o estupro em diferentes sociedades ver Bovarnick (2007). 
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nem escrever. Quando estes souberam que a menina havia sido estuprada, expulsaram-na 

de casa. Sem sua virgindade, e considerada agora “suja”, dificilmente Maria conseguirá 

um marido que a sustente. A opção que encontrou foi manter relações sexuais com 

peacekeepers, em troca de comida ou de algum dinheiro.  

A proibição do envolvimento do UN staff45 com a prostituição explica-se, ainda, 

pelo crescente conhecimento do envolvimento de militares e civis no tráfico de mulheres 

e crianças, do qual a Missão das Nações Unidas na Bósnia (UNMIBH) é caso 

emblemático (Pallen, 2003)46. Mesmo que os próprios não se envolvam diretamente com 

a comercialização de seres humanos, a própria utilização de prostitutas é suficiente para 

incentivar o crescimento do crime organizado local, que utiliza o tráfico de mulheres e 

crianças como forma de atender à demanda trazida por milhares de civis e militares 

(Kent, 2005) que participam das missões de paz. Ainda que haja outros fatores que 

contribuem para a criação de um ambiente de crescente exploração sexual, a participação 

de militares e civis na prostituição ajuda a manter o cenário construído pela decadência 

da economia formal, da lei e da ordem e do sistema judiciário, pela vulnerabilidade das 

mulheres e pelo aumento da criminalidade em situações de pós-conflito47.  

Mas muitas outras relações são estabelecidas entre peacekeepers e mulheres 

locais, que acabam, da mesma forma, por deixar estas mulheres em posição de 

dependência. Em sua investigação sobre a Missão das Nações Unidas na RDC 

(MONUC), Dahrendorf (2005) já enfatizava a dificuldade premente em se constatar a 

exploração de certas relações, uma vez que: 

In many cases, perpetrators paid and/or provided material assistance to a ‘girlfriend’ who 
‘belongs’ to them for the duration of their mission. In other cases, ‘live-in girlfriends’ cook, shop, 
wash and clean the perpetrator’s house and receive money to do so48.  

O documento lembrava ainda que tais casos geralmente só são reportados às 

autoridades caso a “namorada” fique grávida, seja expulsa da casa do parceiro ou 

abandonada com seu filho, ficando a maioria destas relações desconhecida. 
                                                 
45 O UN staff é formado por civis, policiais e militares. 
46 Para mais sobre o tráfico sexual de mulheres e meninas na Bósnia, ver LAVARENE, Célhia. “Passaporte 

para o Inferno: Uma Mulher no Combate aos Mercadores de Sexo”. São Paulo: Editora 
Landscape, 2008. 

47 REHN, Elisabeth; SIRLEAF, Ellen Johnson.“Women, War, Peace: The Independent Experts Assessment 
on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building” (2002). Ver 
nota 54 

48 Dahrendorf, Nicola. “Sexual Exploitation and Abuse: lessons Learned Study”. (2006, p. 14). Ver nota 41 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710402/CA



 37

Dessa forma, falar de prostituição como uma atividade homogênea ou conceber 

esta como a única relação possível é uma representação que não consegue abarcar toda a 

complexidade das interações estabelecidas por participantes das OPs e mulheres locais. 

Isto porque muitas destas relações têm, para uma das partes ou ambas, uma dimensão 

romântica ou afetiva, em que não há troca direta entre sexo por itens de consumo ou 

dinheiro. Sobre estas relações, relatório do Refugees International afirma: “The 

difference in economic power between UN peacekeepers and local women makes it 

unlikely that there is any real choice in the relationship for the women involved”49. Com 

base na mesma idéia, documento do Fundo das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), 

de 2002, diz: “Although some peacekeepers have established more permanent intimate 

connections with local women, such relationships can rarely be considered purely 

voluntary, tinged as they are by the necessities of hunger and the need for housing or jobs 

(2002, p. 71)50. 

 Tais opiniões subtendem que pessoas em estado de insegurança humana se 

encontram desprovidas de capacidade de escolha, sendo suas decisões, frente à 

necessidade, puramente instrumentais. Na verdade, questões como “consentimento”, 

“obrigação” e “escolhas” são muito mais complexas do que estas sentenças sugerem, 

especialmente porque há distintos graus de assimetrias e de recursos envolvidos51. A 

questão concernente, no entanto, não é comprovar a impossibilidade da existência de 

sentimentos nestas relações, ou provar que estes se originem da falsa esperança de que a 

relação possa tornar-se duradoura, tirando estas mulheres da pobreza. Ainda que estas 

estejam em uma posição de recursos desigual, isto não significa que não possam 

desenvolver sentimentos sinceros por homens participantes de missões de paz (ou que 

estes não possam desenvolver sentimentos pelas mulheres locais), e que necessariamente 

qualquer interação será instrumental. O ponto relevante é que seja qual for o objetivo – 

                                                 
49 Refugees International. “Must Boys Be Boys? Ending Sexual Exploitation and Abuse in UN 

Peacekeeping Missions” (2005, p. 24), itálico da autora. Ver nota 50. 
50 Fundo das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM). REHN, Elisabeth; SIRLEAF, Ellen 

Johnson.“Women, War, Peace: The Independent Experts Assessment on the Impact of Armed 
Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building” (2002). Ver nota 54. 

51 A não ser em casos de relações com menores, cujo entendimento legal é o de que crianças não têm idade 
suficiente para exercer escolhas, sendo, por isso, proibidas quaisquer relações, “consentidas” ou 
não. 
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racional ou sentimental-, tais relações invariavelmente têm conseqüências negativas para 

as mulheres locais, a despeito da existência de sentimentos de ambas as partes. 

Mark Hunt (2002) chama atenção para relações, na África, em que o elemento 

central são os presentes (gifts), mas que não são estritamente relações de prostituição. 

Tais ligações se dão entre mulheres locais e o que o autor chama de “sugar daddies” - 

homens com dinheiro, normalmente estrangeiros contratados por firmas internacionais ou 

trabalhadores humanitários que, em uma África predominantemente pobre, sustentam 

meninas pobres - que utilizam o dinheiro não para a compra de itens essenciais, mas para 

a obtenção de bens de consumo como roupas, celulares e tratamentos de beleza. Para o 

autor, esse tipo de relação não-marital, mas que ao mesmo tempo não constitui 

prostituição propriamente dita – já que não envolve pagamento previamente estabelecido-

, é comum na África (assim como em outros lugares do mundo), e é um dos grandes 

vetores do HIV, pela alta rotatividade tanto das meninas, que muitas vezes possuem mais 

de um provedor, quanto dos homens. Tais relações são comuns especialmente em 

contextos de coabitação, ainda que tal cenário corresponda mais à realidade do pessoal 

civil das missões de paz – que mora em bairros residenciais – do que de militares, que 

costumam habitar zonas próprias.  

Estas relações são qualitativamente distintas daquelas em que as mulheres trocam 

sexo por comida, já que neste caso sua única alternativa pela sobrevivência é a 

prostituição. Para Hunt, há uma diferença entre o sex linked to subsistence (mais comum 

em áreas rurais, em que a pobreza torna-se mais aguda) e o sex linked to consumption: 

neste último, comum em ambientes urbanos, a mulher, que já tem a subsistência 

garantida por algum membro da família, é ativa nesta procura por recursos e bens de 

consumo, e invoca discursos de direitos iguais, mais comuns nestas áreas, para justificar 

sua busca e a rotatividade de parceiros, estando num papel mais ativo de escolha. Nesse 

sentido, ter múltiplos parceiros é mais uma forma de ter controle sobre suas vidas, do que 

um puro ato de desespero, ainda que ambos estejam interligados.  

A existência de sentimentos ou de regularidade nestas relações entre peacekeepers 

e mulheres locais faz com que os envolvidos tendam a não considerar tais atos como 

exploração ou abuso sexual. Muito pelo contrário: Puechguirbal afirma que muitos 

militares acreditam que “sustentar” ou dar coisas a uma mulher durante sua estadia em 
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uma missão de paz faz dele uma pessoa altruísta, capaz de boas ações, e, portanto, 

eticamente compatível com as operações:  

Some mission personnel take the view that a peacekeeper who is supporting a (poor) local woman 
during his stay in the host country feels “good” about it; he feels that he is “a good man”. But he 
does not always anticipate what his departure would mean for that girl once she is left to her own 
devices in her own community, or what the impact will be if she left with a child she has 
conceived with him. (…) Most trainees never consider that their attitudes may endanger local 
girls, or that their money and power might cause resentment among local men (2003, p. 120). 
Ainda que haja diferenças significativas entre as diversas relações que podem ser 

estabelecidas entre militares e civis e mulheres locais, em todas estas há pelo menos dois 

elementos em comum: a posição economicamente privilegiada do participante da OP, e a 

situação de pobreza ou de menos recursos das mulheres locais. Ainda que nas relações 

ligadas ao consumo as mulheres tenham maior liberdade, estas ainda estão sujeitas a 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a filhos indesejados, que, muitas vezes, 

ficarão sem suporte paterno, uma vez que grande parte dos sugar daddies já são casados 

em seus locais de origem (Hunt, 2002), o que também vale para participantes de missões 

de paz. 

Relatório do Office of Internal Oversight Services (OIOS) sobre a África 

Ocidental52 relata o caso de uma refugiada de 17 anos de Serra Leoa que alegou estar 

envolvida em uma relação sexual com um voluntário da ONU que trabalhava para o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) na Guiné, em que o homem 

a sustentava, pagava sua escola e um curso de informática. Como resultado de sua 

relação, a jovem ficou grávida. O homem então a abandonou e recusou-se a aceitar a 

paternidade, ou a prover qualquer forma de ajuda53.  

Há ainda o perigo da estigmatização de mulheres que se envolvem com 

peacekeepers, especialmente em sociedades muito conservadoras. Na missão das Nações 

Unidas no Camboja (UNTAC), muitos militares e funcionários internacionais adquiriram 

‘wives’ com quem moravam enquanto estavam no país, o que acabou por tornar-se uma 

                                                 
52 Organização das Nações Unidas. Assembléia Geral. “Investigation into sexual exploitation of refugees 

by aid workers in West Africa”. Documento das Nações Unidas número A/57/465, 11/10/2002. 
Case 1, p. 9.  

53 “When confronted with the evidence in the case, the United Nations Volunteer at first attempted to deny 
the allegation but later admitted that he had had a sexual relationship with the victim. He refused 
to accept responsibility for the pregnancy, however. The contract of the United Nations Volunteer 
has since been terminated as a result of the evidence obtained during the investigation” (Idem, p. 
9). 
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prática comum entre peacekeepers (Whitworth, 1998, p.180). Porém, “(…) once the 

personnel left, the women were ostracized by a society which had strict ideals ... about 

women’s virtue”54. Outro problema é que o envolvimento com mulheres locais põe em 

risco a imparcialidade das OPs, especialmente em sociedades em que há muitas etnias ou 

facções, o que pode levar ao aumento da tensão entre estes grupos ou à percepção de que 

a missão estaria beneficiando um dos grupos, em detrimento do(s) outro(s). Além disso, o 

envolvimento de peacekeepers com mulheres locais pode criar ressentimento entre os 

homens da comunidade, incentivando sentimento negativos com relação à OP na 

sociedade receptora:  

In an increasingly winner-takes-all sexual economy – where wealth can secure many girlfriends 
and poverty none – those marginalized from the productive economy also face marginalization 
from the sexual economy. Indeed, poor men frequently complain about the difficulties they have 
in attracting girlfriends. These men are extremely resentful of rich men, not simply because they 
consume expensive goods, but because they consume many of the women in the area (Hunter, 
2002, p. 109). 

A preocupação com a percepção da população local sobre os participantes das 

missões de paz torna-se mais aguda na década de 90, porque o maior número de funções 

exercidas nas OPs exige maior interação, e colaboração, entre o UN personnel e a 

população local. Na falta de campanhas mais amplas de informação e publicidade, 

militares e funcionários das Nações Unidas são embaixadores da imagem da organização: 

seu comportamento será crucial na percepção local sobre a missão, e na garantia de que a 

operação de paz gozará de legitimidade durante todo seu ciclo de existência (Rubinstein, 

2003, p. 42).  

Segundo Ammitzboell (2007, p. 70), as percepções das populações locais tendem 

a mudar de um estado de otimismo - com a chegada da operação - a um senso de 

frustração - conforme o tempo passa e as condições de vida locais não melhoram como 

esperado, o que é agravado pela tendência à diminuição da assistência financeira. Neste 

segundo momento, em que as opiniões locais não favorecem a missão, e em que rejeição 

e hostilidade podem vir à tona (Rubinstein, 2003, p. 43), casos pontuais de AES, e de má-

conduta, podem ter efeitos gerais entre a população local, prejudicando a colaboração, o 

desenvolvimento institucional efetivo e a capacidade de reconstrução, uma vez que, nesta 

                                                 
54 Koyama, Myrttinen, 2007, p. 32. 
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nova fase, a legitimidade da missão para com a população local é essencial no apoio às 

novas instituições políticas trazidas pela missão (Kaldor, 1998, p. 121). 

De acordo com Ammitzboell (2007), a decepção típica das fases posteriores é 

agravada pelos sentimentos ambíguos da população local com relação ao staff da ONU: 

ressentimentos surgem freqüentemente quando a população local compara sua situação 

com a dos funcionários internacionais (p. 70). Com base em entrevistas com locais na 

RDC, Paul Higate (2002, p. 16) afirma que grande parte dos habitantes tende a ver a 

Missão das Nações Unidas no Congo (MONUC) como uma força de ocupação, com 

acesso desproporcional a recursos. “The image of UN personnel driving around in 

expensive four-wheel drive vehicles juxtaposed with local people in a condition of 

poverty was mentioned by many informants” (Higate, 2003, p. 16). Habitantes locais 

também se referiram às “atitudes arrogantes” de alguns peacekeepers para com a 

população. Tal visão de que os participantes das OPs agiriam de forma “superior”, e por 

vezes desrespeitosa ou imparcial, acaba por ser fortalecida pelo ressentimento dos 

homens locais trazido pelas relações estabelecidas entre funcionários e militares da ONU 

e as mulheres da comunidade, e pelo sentimento de que a ONU é conivente com tais 

práticas. 

Desta forma, os casos de AES dificultam a própria efetividade das missões, uma 

vez que colocam em xeque a construção de um ambiente de confiança e estabilidade 

necessárias à reconstrução do Estado e de uma paz duradoura, tal como explicitado na 

Agenda para a Paz:  

Peacemaking and peace-keeping operations, to be truly successful, must come to include 
comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to consolidate peace and 
advance a sense of confidence and well-being among people.55 

Assim, a eliminação do abuso e da exploração sexual é muito mais que uma 

questão ética e moral, mas é a própria garantia da boa implementação do mandato das 

missões, que por sua vez, depende do apoio da população local56. Segundo Jean-Marie 

Guéhenno, ex-sub-Secretário-Geral para Operações de Peacekeeping: “Indeed, it is 

                                                 
55 Organização das Nações Unidas. Assembléia-Geral. “An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, 

peacemaking and peacekeeping”. Documento das Nações Unidas número A/47/277, 17 de junho 
de 1992. 

56 É relevante lembrar que grupos internacionais opositores às missões tendem a usar casos de má-conduta 
como forma de ativismo (Kent, 2007, p.52). Ver, por exemplo,  
http://www.margueritelaurent.com/.  
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precisely the image and reputation of the United Nations that gives us the credibility to 

work so effectively in war-torn countries and bring peace and stability to millions across 

the world”57.  

 

2.3 
Medidas implantadas pela ONU em combate à má-conduta sexual 
 

Apesar dos inúmeros relatos de abuso e exploração sexual (AES) nas operações 

de paz (OPs) da Organização das Nações Unidas (ONU) na Somália e no Camboja, o 

tema só ganhará, de fato, espaço nos documentos e nas políticas da organização em 2002, 

quando o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a 

organização inglesa Save the Children acusam militares de missões de paz e 

trabalhadores humanitários de abusarem de crianças refugiadas na África Ocidental. A 

partir dessas denúncias, e de sua extensa veiculação na mídia, inúmeras medidas são 

implementadas pela ONU, tais como focal points para investigar os casos, grupos de 

trabalho e medidas disciplinares. Sem dúvida, tais providências demonstram que a ONU 

finalmente dá certa importância ao problema, proibindo formalmente tais práticas, 

consideradas, agora, como um “comportamento inaceitável”.  

Estas providências não se revelam, no entanto, tão eficazes para uma diminuição 

relevante dos casos de abuso e exploração sexual. Para entendermos as razões pelas quais 

as políticas implementadas não têm um resultado efetivo, é necessário compreendermos 

as diferentes imunidades envolvidas, que acabam por determinar um clima de 

impunidade entre participantes de missões de paz. Frente a esta impossibilidade em 

eliminar o problema através de políticas introduzidas na missão, a introdução de 

programas de treinamento sobre abuso e exploração sexual, que enfatize os códigos de 

conduta, torna-se ainda mais latente.  

 

 
 
                                                 
57 “Presentation by Jean-Marie Guéhenno, Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, to the 

Special Committee on Peacekeeping Operations”, 4 de abril de 2005. O atual Under-Secretary-
General of Peacekeeping Operations é o francês Alain Le Roy. 
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2.3.1 
As primeiras respostas estabelecidas pela ONU 
 
 Apesar das graves conseqüências que a má-conduta sexual tem na Missão das 

Nações Unidas no Camboja (UNTAC)58, o assunto ainda não ganha destaque nem na 

mídia59, nem tampouco nos documentos da ONU. Um dos primeiros relatórios da 

organização a se reportar sobre o tema é o estudo produzido em 1996, por Graça 

Machel60, sobre os efeitos dos conflitos em crianças, no qual a autora denunciava que a 

chegada de peacekeepers estava associada ao aumento da prostituição infantil61. Machel 

revelava que a pobreza, a fome e o desespero muitas vezes forçavam mulheres e meninas 

à prostituição, ou ao sexo em troca de abrigo, comida, segurança, ou mesmo documentos, 

e que militares da missão da ONU em Moçambique (ONUMOZ) estariam se 

aproveitando desta situação:  

Children may also become victims of prostitution following the arrival of peacekeeping forces. In 
Mozambique, after the signing of the peace treaty in 1992, soldiers of the United Nations 
Operation in Mozambique (ONUMOZ) recruited girls aged 12 to 18 years into prostitution. After 
a commission of inquiry confirmed the allegations, the soldiers implicated were sent home. In 6 
out of 12 country studies on sexual exploitation of children in situations of armed conflict 
prepared for the present report, the arrival of peacekeeping troops has been associated with a rapid 
rise in child prostitution62. 

A denúncia, no entanto, ocupa nove linhas em um relatório de 78 páginas, em que 

diversas questões relevantes são abordadas, e no qual o foco é a exploração sexual e suas 

conseqüências para as crianças, e não a identidade do perpetrador. Talvez por isso, apesar 

de ter sido apresentado na Assembléia Geral em 26 de agosto de 1996, muitos anos ainda 

se passarão até que o tema do abuso e da exploração sexual (AES) cometidos por 

peacekeepers entre na pauta da ONU. Será o relatório do Alto Comissariado das Nações 

                                                 
58 Para mais sobre o AES na UNTAC, ver capítulo 3. 
59 Salvo em jornais locais cambojanos. DEEN, Thalif. “L’ONU cible l’exploitation sexuelle par les soldats 

de la paix”. IPS, 1 de agosto de 2002. Disponível 
http://www.peacewomen.org/un/pkwatch/News/02/pkoexploitation.html. Acesso em 10/10/2008. 

60 Graça Machel é indicada como expert do Secretário-Geral em 8 de junho de 1994, a partir da resolução 
48/157 da Assembléia Geral de 20 de dezembro de 1993. 

61 Organização das Nações Unidas. Assembléia- Geral, “Promotion and Protection of The Rights of 
Children - Impact of armed conflict on children”. Report of the expert of the Secretary-General, 
Ms. Graça Machel, Documento das Nações Unidas número A/51/306, 26 de agosto 1996. 

62 Idem, p.24. 
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Unidas para Refugiados (ACNUR) em conjunto com a Save the Children63, de 2002, 

sobre a exploração sexual de refugiados por peacekeepers e funcionários civis da ONU e 

de ONGs na África Ocidental que chamará, de fato, a atenção da mídia (e em 

conseqüência, da ONU) para o tema. Em novembro de 2001, o ACNUR, a partir dos 

resultados preliminares das suas investigações - que já haviam chegado à mídia através 

de matéria da BBC64- pede ao Office of Internal Oversight Services (OIOS) uma 

investigação sobre as alegações. 

Em 22 de outubro de 2002, a investigação do OIOS, que havia sido concluída em 

julho, é finalmente apresentada65. O relatório, entitulado “An investigation into the 

allegations of sexual exploitation of refugee girls and women by aid workers in refugee 

camps in West Africa”, chega à conclusão de que não há provas suficientes para 

confirmar que de fato haja exploração sexual sistemática de refugiados. Segundo a 

investigação, o que há são casos isolados de mulheres que se engajam em relações 

sexuais consensuais, ou em prostituição, como resultado da pobreza extrema. Nenhuma 

alegação contra qualquer membro das Nações Unidas foi provada. O estudo, no entanto, 

admite que vários fatores, que incluem as condições dos próprios campos de refugiados, 

contribuem para a exploração sexual. 

A partir do documento, que resulta no estabelecimento de 14 recomendações ao 

ACNUR, é estabelecida pelo Inter-Agency Standing Committee (IASC)66, em março de 

2002, uma força conjunta para combater casos de AES (Task Force on Protection from 

Sexual Exploitation and Abuse in Humanitarian Crises), com o objetivo de fazer 

recomendações para aumentar a proteção de populações vulneráveis em situações de 

                                                 
63 ACNUR e Save the Children UK. “Sexual Violence and Exploitation: The Experience of Refugee 

Children in Guinea, Liberia and Sierra Leone”. 22 outubro-30 de novembro de 2002. 
64 “Child refugee sex scandal”. BBC News, 26/02/2008. Disponível em 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1842512.stm. Acesso em 10/10/2008. 
65  Organização das Nações Unidas. “Allegation of widespread sexual exploitation in West Africa Refugee 

Camps”. Press Release. Documento das Nações Unidas número ORG/1361, 22/10/2002. 
Disponível em http://www.un.org/Depts/dpko/unamsil/DB/221002.pdf. Acesso em 03/10/2008. 

66 “The Inter-Agency Standing Committee (IASC) is the primary mechanism for inter-agency 
coordination of humanitarian assistance. It is a unique forum involving the key UN and non-
UN humanitarian partners”. Disponível em 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/default.asp. Acesso em 01/08/2008. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710402/CA



 45

crise. Em 22 de maio de 2003, a Assembléia Geral67, tendo considerado o relatório do 

OIOS, pronuncia-se sobre o tema: 

(A Assembléia Geral) … [e]xpresses its serious concern that the conditions in refugee 
camps and communities may make refugees, especially women and children, vulnerable to sexual 
and other forms of exploitation (…) Condemns any exploitation of refugees and internally 
displaced persons, especially sexual exploitation, and calls for those responsible for such 
deplorable acts to be brought to justice (idem, p. 1).  

Estava instituída a política de tolerância-zero ao AES68: a partir dos casos da 

África Ocidental, a ONU estabelece formalmente a proibição de tais atos, ainda que de 

maneira geral, e exige sua punição. A cultura do “boys will be boys”69, típica da missão 

da ONU no Camboja (a UNTAC), fica, formal e legalmente, para trás. Em outubro deste 

ano, com base nestes mesmos relatos, o Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi 

Annan70, esclarecerá os conceitos de “exploração sexual” e “abuso sexual”, e proibirá 

expressamente todos os funcionários da ONU e de seus órgãos de cometerem atos de 

AES, estabelecendo claras especificações de tais práticas em seu boletim: 

In order to further protect the most vulnerable populations, especially women and 
children, the following specific standards which reiterate existing general obligations under the 
United Nations Staff Regulations and Rules, are promulgated: 

 (a) Sexual exploitation and sexual abuse constitute acts of serious misconduct and 
are therefore grounds for disciplinary measures, including summary dismissal; 

 (b) Sexual activity with children (persons under the age of 18) is prohibited 
regardless of the age of majority or age of consent locally. Mistaken belief in the age of a 
child is not a defence; 

 (c) Exchange of money, employment, goods or services for sex, including sexual 
favours or other forms of humiliating, degrading or exploitative behaviour, is prohibited. 
This includes any exchange of assistance that is due to beneficiaries of assistance; 

 (d) Sexual relationships between United Nations staff and beneficiaries of 
assistance, since they are based on inherently unequal power dynamics, undermine the 
credibility and integrity of the work of the United Nations and are strongly discouraged; 

 (e) Where a United Nations staff member develops concerns or suspicions 
regarding sexual exploitation or sexual abuse by a fellow worker, whether in the same 

                                                 
67 Organização das Nações Unidas. Assembléia-Geral/Office of Internal Oversight. “Investigation into 

sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa”. Documento das Nações Unidas 
número A/RES/57/306, 22/05/2003. 

68 “Great Lakes: Focus on sexual misconduct by UN personnel”, IRIN, 23/7/2004. Disponível em 
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=50804. Acesso em 04/10/2008. 

69 LYNCH, Colum.“UN Faces More Accusations of Sexual Misconduct”. Washington Post, 13/03/2005. 
Disponível em http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A30286-2005Mar12.html. 
Acesso em 23/09/2008. 

70 Organização das Nações Unidas. Secretariado. “Special Measure for protection from sexual exploitation 
and abuse”. Documento das Nações Unidas número ST/SGB/2003/13, 9 de outubro de 2003. 
Itálico da autora. 
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agency or not and whether or not within the United Nations system, he or she must report 
such concerns via established reporting mechanisms; 

 (f) United Nations staff are obliged to create and maintain an environment that 
prevents sexual exploitation and sexual abuse. Managers at all levels have a particular 
responsibility to support and develop systems that maintain this environment71. 

 O documento responsabiliza ainda o chefe da missão ou do departamento em 

questão (Head of Department, Office or Mission) como responsável por garantir um 

ambiente em que tais práticas sejam coibidas, e por levar a cabo as ações devidas em caso 

de alegações. Tais responsabilidades serão efetuadas através da nomeação de um focal 

point – um funcionário da ONU que receberá treinamento especial para lidar com 

reclamações e alegações de casos de AES. Hoje, além da Focal Point on SEA (sexual 

exploitation and abuse) do Departamento de Operações de Paz (DPKO), que fica em 

Nova Iorque, todas as missões de paz da ONU têm (ou deveriam ter) seus próprios focal 

points. 

A pedido do Secretário-Geral, em novembro de 2003, o Executive Committee on 

Humanitarian Affairs estabelece um grupo de trabalho para desenhar um sistema de 

implementação do boletim em todo o sistema da ONU. Segundo relatório do Secretário-

Geral de 200472, várias entidades das Nações Unidas adaptaram seus códigos de conduta 

para incorporar os princípios estabelecidos em seu boletim de 2003. Em 2004, o 

Departamento de Operações de Manutenção de Paz (DPKO) cria uma força 

multidisciplinar para abuso e exploração sexual, fortalecendo os esforços já iniciados 

pelo grupo de trabalho - que seria dirigida pela então Assistente do Secretário-Geral Jane 

Holl Lute, com o objetivo de produzir políticas específicas para coleta de dados, 

investigação, treinamento, informação pública e comunicação.  

Por esta época, com as diversas notícias que não cessam de aparecer na mídia 

sobre casos de AES na Republica Democrática do Congo (RDC), a Missão das Nações 

Unidas na RDC (MONUC) ganha, em abril de 2004, um Personnel Conduct Officer. A 

idéia será copiada na Costa do Marfim, no Burundi e no Haiti. São implementadas 

também no-go zones (áreas que são proibidas ao UN staff) nas missões da Costa do 

Marfim, Libéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Kosovo e Timor-Leste. O 

                                                 
71 Idem, pg.2. Itálico da autora.  
72 Organização das Nações Unidas. “Special measures for protection from sexual exploitation and sexual 

abuse”. Documento das Nações Unidas número A/58/777, 23/04/2004.  
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DPKO estabelece ainda números de telefone para denúncias nas missões em Serra Leoa e 

na Libéria73, e a obrigatoriedade para militares do uso do uniforme permanentemente na 

MONUC e na Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), além 

de curfews que impedem que estes deixem seus alojamentos depois de certa hora da noite 

em distintas missões. 

Depois do “Relatório Zeid” (A comprehensive strategy to eliminate future sexual 

exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations), que será analisado 

em seguida, outras medidas são estabelecidas pela ONU em combate ao AES. Em 2005, 

oito missões, como a Missão das Nações Unidas na Libéria (UNMIL), a MONUC, a 

MINUSTAH e a Missão das Nações Unidas no Sudão (UNMIS) estabelecem Conduct 

and Discipline Teams (uma das recomendações de Zeid), ao invés de apenas Focal 

Points, com o objetivo de lidar com reclamações e coletar dados74. Recentemente foi 

criada uma Unidade de Conduta e Disciplina no Department of Field Support (DFS), com 

divisões em todas as missões75. Instalações de lazer também são implementadas em 

diversas OPs, “to alleviate the concentrated stress present in field missions”, afirmou 

Kofi Annan76. Tais medidas são, no entanto, instauradas de forma pontual, conforme a 

necessidade de cada caso específico. Mas ainda que várias novas práticas tenham sido 

implementadas, as alegações de AES em missões de paz continuavam a ser 

incessantemente veiculadas na imprensa. 

 
 
 
 
 

                                                 
73 DEEN, Thalif. ““No-go” zones to prevent sex abuse by UN Peacekeepers”. IPS, 04/04/2005. Disponível 

em http://list.web.net/archives/women-peace-and-security/2005-April/001418.html . Acesso em 
10/10/2008. 

74 “UN establishes disciplinary units to eliminate sexual abuse by peacekeepers”. UN News, 04/08/2005. 
Disponível em http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2005/08/mil-050804-
unnews02.htm . Acesso em 04/10/2008. 

75 “United Nations / Press conference by Department of Peacekeeping Operations”. Organisation de la 
Presse Africaine. 19/09/2008. Disponível em http://appablog.wordpress.com/2008/09/18/united-
nations-press-conference-by-department-of-peacekeeping-operations/ . Acesso em 10/10/2008. 

76 “Sex ban on DR Congo peacekeepers”. BBC News, 10/02/2005. Disponível em 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4252405.stm . Acesso em 01/10/2008. 
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2.3.2 
O Relatório Zeid 
 
            A partir das diversas denúncias de abuso e exploração sexual envolvendo menores 

na Missão das Nações Unidas no Congo (MONUC), veiculadas freqüentemente na mídia, 

Kofi Annan afirma que “torna-se claro” que as medidas implementadas pela ONU no 

combate ao abuso e à exploração sexual (AES) são inadequadas, e que, portanto, uma 

“mudança fundamental” é necessária77. Como um primeiro passo, Annan nomeia, em 

julho de 2004, o príncipe Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, ex- peacekeeper civil e 

Representante Permanente na ONU da Jordânia (cujos soldados são acusados de vários 

casos de má-conduta sexual), Enviado Especial do Secretário-Geral para abuso e 

exploração sexual (Secretary-General’s Advisor on Sexual Exploitation and Abuse by 

Peacekeepers). Sua missão é a de formular um relatório amplo sobre o problema, além de 

recomendações práticas e efetivas sobre como combatê-lo.  

A partir de extensa pesquisa, surge o documento entitulado A comprehensive 

strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 

peacekeeping operations, de 24 de março de 2005. O estudo é uma investigação ampla, 

holística e sinceramente crítica sobre o abuso e a exploração sexual em missões de paz78, 

sobre a efetividade das respostas implementadas pela ONU com relação à prevenção e à 

punição, e sobre suas limitações, com recomendações tanto para os Estados-membros 

quanto para a organização. No relatório, Zeid afirma: 

In October 2004 I visited the Democratic Republic of the Congo, and Bunia in particular, and 
sensed that sexual exploitation and abuse was widespread, involving both civilian and uniformed 
personnel. Sexual exploitation and abuse appeared to be ongoing, thereby highlighting the 
inadequacy of current measures to address the problem in peacekeeping operations79.  

Para entendermos as críticas traçadas pelo documento e suas recomendações, é 

necessário, num primeiro momento, esclarecermos as diferentes jurisdições envolvidas 

em missões de paz.  
                                                 
77 Organização das Nações Unidas. Assembléia-Geral. ‘Letter dated 24 March 2005 from the Secretary-

General to the President of the General Assembly”. Documento das Nações Unidas número 
A/59/710, 24/03/2005.  

78 Organização das Nações Unidas. Assembléia-Geral. “A comprehensive strategy to eliminate future 
sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations”. Documento das 
Nações Unidas número  A/59/710, de 24 de março de 2005. 

79 Idem, p. 9. Itálico da autora. 
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2.3.2.1 

Jurisdições e imunidades 
 

Uma das dificuldades apresentadas pelo documento preparado pelo Enviado 

Especial é a existência de diversas categorias de participantes de missões de paz que são 

submetidos a quadros jurídicos diferentes e gozam de distintas imunidades, o que 

dificulta o estabelecimento de medidas de resposta únicas. Policiais civis, trabalhadores 

humanitários da ONU, de suas agências e de ONGs, observadores militares, membros de 

contingentes militares nacionais, voluntários da ONU, consultores e trabalhadores 

terceirizados são apenas algumas das muitas categorias hoje presentes nas missões de 

paz. 

Pelos acordos estabelecidos entre a ONU e os países contribuintes de tropas (ou 

pelo Status of Forces Agreement ou pelo Memorandum of Understanding80), os soldados 

gozam de imunidade total com relação às leis locais, e, em troca, os países de origem 

destes se comprometem a exercer jurisdição criminal e disciplinar. Essa responsabilidade 

não é, no entanto, uma obrigação formal. Assim, a responsabilidade e a escolha de levar a 

julgamento quaisquer suspeitos ficam a cargo dos países, e não da ONU. A organização 

possui, portanto, jurisdição limitada sob os soldados que trabalham em seu nome. A única 

medida punitiva sob cargo da ONU é a repatriação, que pode ser ordenada pelo 

Secretário-Geral (SG) contra qualquer membro de um contingente militar que tenha sido 

considerado culpado de séria má-conduta através de investigação. Além disso, militares 

são empregados como parte de contingente, e não como indivíduos, o que dificulta a 

punição individual.  

Outro fator que dificulta a punição de militares (ainda que, por outro lado, 

diminua a probabilidade de formação de relações a longo-prazo, especialmente as de 

coabitação) é a alta rotatividade destes na missão (Hampson, Kihara-Hunt, 2007, p.207). 

Enquanto civis podem permanecer por vários anos, militares tendem a ficar apenas de 

seis meses a um ano. Assim, mesmo que a ação contra um possível perpetrador seja 

iniciada, muitas vezes no decorrer do processo, o militar em questão já partiu, o que 

                                                 
80 Há um debate na academia sobre se mesmo sem qualquer SOFA, militares estariam protegidos com 

imunidade. Segundo Bedont (2005), direito internacional é incerto neste ponto. 
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dificulta em muito as investigações (Chamadas de BOI – Board of Inquiry), 

especialmente se tivermos em conta que a maioria dos casos de indisciplina ocorrem ao 

final da estadia do soldado. O problema da rotação não se dá apenas com os militares, 

mas também com os próprios profissionais encarregados das investigações (Idem, p. 

208), o que afeta a rapidez e a eficiência destas. 

Já os observadores militares e policiais civis têm status de experts on mission e 

são recrutados como indivíduos. Também respondem juridicamente e criminalmente ao 

seu país-natal, mas sua imunidade é apenas funcional, e não total. Ou seja: o indivíduo 

está protegido de processo legal com relação apenas a ações que forem levadas a cabo 

durante o cumprimento de seus deveres (Hampson, Kihara-Hunt, 2007, p. 200). 

Com relação ao UN staff há diferenças de níveis entre os vários civis 

internacionais participantes de missões de paz. Funcionários de nível hierárquico muito 

superior podem gozar de imunidade total. UN civil servants – da ONU ou de suas 

agências- com estatuto de funcionários (official) são protegidos, assim como os 

observadores militares e os policiais, por imunidade funcional. Os que não têm esse 

status também são protegidos por imunidade funcional, mas esta apenas o protege da 

jurisdição do país-hóspede, e não do Secretário-Geral (SG), a quem respondem. Por esse 

motivo, em missões atuais, cada vez mais funcionários e voluntários da ONU ganham o 

status de officials (Hampson, Kihara-Hunt, 2007, p. 200). Na verdade, funcionários da 

ONU acabam por gozar de imunidade também de seu país-natal, já que respondem ao 

SG, e não ao seu país de origem. Já algumas categorias de funcionários da ONU e de 

voluntários não são imunes aos seus Estados, já que suas imunidades baseiam-se no 

SOFA e não na Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, de 

194681. 

A imunidade funcional, teoricamente, é aquela que só se aplica a atos feitos 

durante o curso do trabalho. Estupro e abuso de menores não se encaixariam, portanto, 

nesta categoria. Estes crimes seriam, teoricamente, passíveis de processos legais. Mas a 

definição sobre se o contexto em que se dá o ato é durante o trabalho ou fora deste fica a 

cargo do Special Representative of the Secretary-General (SRSG), que é o chefe da 

                                                 
81 Organização das Nações Unidas. Assembléia-Geral. “Convention on the Privileges and Immunities of the 

United Nations”, 13/02/1946. 
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missão. Além disso, na maioria dos países receptores de missões de paz, o sistema 

judiciário e policial é absolutamente falho ou mesmo inexistente, o que, na prática, 

garante imunidade ao perpetrador (Bedont, 2005, p. 92; Hampson, Kihara-Hunt, 2007, p. 

202 e 208; Kent, 2007, p. 50). Cabe lembrar, também, em contextos de pós-conflito, a 

existência de corrupção generalizada dentre as autoridades locais, seja do setor policial 

ou judicial (Lavarène, 2006). Segundo Kent (2007, p. 50): “Host countries may be 

reluctant to be seen as going against those who are there to help them”. 

Funcionários de ONGs normalmente não gozam de nenhum tipo de status 

especial, e tendem a responder a seus próprios códigos de conduta. Mas a maior punição 

que estas organizações podem aplicar a seus funcionários é a demissão. O status de 

funcionários terceirizados fica a cargo do SOFA estabelecido, mas geralmente estes não 

gozam de imunidade. Funcionários locais/nacionais que trabalhem para a ONU gozam de 

imunidade funcional limitada, baseado no SOFA, com exceção daqueles que são pagos 

por hora. Assim, estes ainda estão sujeitos à jurisdição do Estado-hospedeiro (Hampson, 

Kihara-Hunt, 2007, p. 200).  

Todos os participantes de OPs, independente de suas categorias, devem agir 

conforme os padrões de direitos humanos, de acordo com a Carta das Nações Unidas82. 

Todos devem se portar, ainda, de acordo com os dois principais códigos de conduta para 

missões de paz: Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets e We are United 

Nations Peacekeepers. Com relação ao AES, todos os participantes deveriam respeitar as 

proibições determinadas no Boletim do SG de 200383. Mas estas constituem apenas 

recomendações (guidelines), e não regras que subtendam punições pelo não-

cumprimento. Apenas os funcionários internacionais da ONU, ao serem subordinados ao 

SG, estão inquestionavelmente obrigados a obedecer a estes padrões.  

De acordo com a Convenção Geral, há a possibilidade de que as imunidades 

estabelecidas possam ser suspensas, com exceção da imunidade absoluta. Ou seja, 

policiais civis, observadores militares e funcionários geralmente podem ter suas 

                                                 
82 Organização das Nações Unidas. “Carta das Nações Unidas e Estatuto da Corte Internacional de Justiça”. 

26/06/1945, Artigo 1. 
83 Ver nota 6. 
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imunidades suspensas pelo SRSG, a pedido do Secretário-Geral84, quando este entender 

que o direito de proteção está obstruindo o curso da justiça (Hampson, Kihara-Hunt, 

2007, p. 202). No entanto, as imunidades são raramente revogadas (O’Brien, 2004, p. 

69). 

A função das imunidades não é, obviamente, garantir a impunidade. Segundo 

Zeid: “The founders of the United Nations did not intend that the privileges and 

immunities (…) should constitute a shield from national criminal prosecution for crimes 

committed in a State hosting a UN operation”85. Mas o representante admite que, ainda 

que este não fosse o objetivo, as imunidades estabelecidas acabam por reforçar a 

sensação de impunidade. 

While it is understandable for states to want to spare their citizens from being subject to the 
criminal system of another state, the United Nations system has proved dysfunctional and 
incapable of providing accountability where national authorities have failed to act.86 

 Em alguns casos, especialmente com relação àqueles que tiveram grande 

cobertura na mídia, as autoridades nacionais de fato levam adiante as investigações e a 

punição de seus soldados envolvidos em operações de paz (Bedont, 2005, p. 86)87. Mas 

segundo relatório do Refugees International88, a maioria dos países tem pouco ou 

nenhum interesse em levar seus militares a tribunal por atos cometidos “while doing good 

deeds” em outras partes do mundo (Kent, 2007, p.49; Hampson, Kihara-Hunt, 2007, p. 

209). Segundo Bedont (2005, p. 87), peacekeepers têm noção da impunidade de que 

gozam, a qual entendem como uma carta branca para atos cometidos no exterior. Mas a 

falta de punição nem sempre depende da falta de vontade política, mas é resultado, por 

vezes, da falta de capacidade investigativa e judiciária do país-contribuinte.  

Devido à falta de documentação existente sobre a continuação dos casos nos troop 

-contributing countries (TCCs)- o que em si já uma falha do sistema atual (Bedont, 2005, 

                                                 
84 A Convenção Geral de 1946 (Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations) 

determina as condições exatas em que as imunidades podem ser suspensas pelo Secretário-Geral.  
85 Pg.6 
86 Bedont (2005, p.86). 
87 Recentemente, o francês Didier Bourguet, que trabalhava de mecânico para a ONU, foi condenado a 9 

anos de prisão por estuprar cerca de 20 meninas em missões de paz na RDC e na República 
Centro-Africana. “Un ancien fonctionnaire de l’ONU condamné à neuf ans de prison". RFI, 
12/09/2008. Disponível em http://www.rfi.fr/actufr/articles/105/article_72257.asp. Acesso em 
05/10/2008. 

88 “Addressing the Sexual Misconduct of Peacekeepers”. Refugees International, 23/09/2004. Disponível 
em http://www.refugeesinternational.org/content/article/detail/4047/. Acesso em 29/10/2008. 
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p. 86) - não é possível saber se os Estados de fato levam os casos apresentados pela ONU 

a julgamento, ou se a impunidade é a regra. Mesmo porque, no caso dos militares, 

geralmente estes são julgados por tribunais militares que, segundo alguns autores, são 

menos transparentes e independentes do que tribunais civis (idem, p. 90). Segundo 

Whitworth, o mundo militar tem suas próprias regras, direitos, responsabilidades, normas 

e sistema judiciário (2005, p. 158), o que faz com que este, nem sempre, trabalhe com o 

mesmo rigor, ou transparência, que a justiça civil. Além disso, a jurisdição de alguns 

países não criminaliza todas as formas de violência sexual (Bedont, 2005, p. 91; Kent, 

2007, p. 49). Em muitos países, o estupro é crime apenas se a vítima for virgem ou não-

casada com o perpetrador (Ver item 1.1.1). Além disso, em muitos países, como na 

Holanda ou na Alemanha, a prostituição não é crime (O’Brien, 2004, p. 54) 

Mas ainda que a justiça seja feita no país de origem, nem a vítima, nem tampouco 

a população do país-hospedeiro, tomam conhecimento das punições aplicadas, o que 

continua a reforçar a sensação de que a ONU é conivente com tais práticas. “Justice not 

only needs to be done, but it needs to be seen to have been done” (Bedont, 2005, p. 87).  

 

2.3.2.2.  
Prevenção, investigação e punição 
 

As imunidades de que gozam militares e civis são o motivo pelo qual a 

efetividade das medidas implementadas pela ONU em combate ao abuso e à exploração 

sexual (AES) mostrou-se tão limitada. É por isso que em seu relatório Zeid dá tanta 

importância à prevenção - especialmente através do treinamento - e à mudança das 

imunidades, através do estabelecimento da obrigatoriedade dos países contribuintes de 

tropas em julgar os militares suspeitos de AES.  

Com relação à prevenção, o relatório aponta, especialmente, para a necessidade de 

que as regras estabelecidas no Boletim do SG de 2003 sejam aplicáveis a todas as 

categorias de participantes das OPs, através de mecanismos que garantam por escrito a 

obrigatoriedade destes em seguir os códigos de conduta. Em relação aos militares, por 

exemplo, o relatório recomenda que os padrões definidos pelo Boletim sejam 
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incorporados aos Memorandum of Understanding (MOU)89, e que a clareza e o acesso às 

regras sejam reforçados, através da publicação do Boletim em tamanhos pequenos e em 

várias línguas. 

Para diminuir a sensação de que a ONU é conivente com o AES, recomenda-se 

que os superiores hierárquicos garantam que seus subordinados tenham consciência das 

proibições. Com este objetivo, o Departmento de Operações de Paz (DPKO) deve 

organizar treinamentos na chegada e durante o tempo da missão (pre-deployment e in 

mission training). Recomenda-se, ainda, que a ONU estabeleça aos troop contributing 

countries (TCCs) a obrigatoriedade da implantação de programas de treinamentos prévios 

adequados, que enfatizem as questões de gênero e a tolerância zero no que diz respeito à 

má-conduta sexual. Deve-se reforçar também a conscientização da comunidade local, 

com o objetivo de explicar quais são as políticas da organização com relação ao AES.  

Segundo relatório da Refugees International: “The attitude of senior 

management in UN peacekeeping missions towards sexual exploitation and abuse can 

make a major difference in ending the problem”90. O documento produzido por Zeid 

concorda com esta afirmação, uma vez que enfatiza a importância de que comandantes e 

superiores hierárquicos garantam que seus subordinados tenham consciência de que atos 

de AES são proibidos. No entanto, muitas vezes militares e civis de hierarquia superior 

não conseguem traçar limites e padrões de conduta claros91. Isto se dá, em parte, porque a 

idéia corrente nos círculos militares e civis é a de que tais práticas, especialmente a 

prostituição, são uma conseqüência inevitável de um grupo formado apenas por homens 

heterossexuais, submetidos, supostamente, a um ambiente de isolamento e tensão. Além 

disso, há a crença de que manter relações sexuais com meninas e mulheres “que querem 

fazer sexo” com militares ou trabalhadores humanitários é algo natural e inofensivo 

(Mazurana, 2007, p. 34).  

                                                 
89 Em 29 de maio de 2007, o Under-Secretary-General, então chefe do DPKO, Jean-Marie Guéhenno, 

afirmou que os TCCs deveriam aceitar que padrões de conduta fossem incorporados ao MOU. 
Guéhenno lembrou que diversos países se opõem a esta introdução. “Formal discipline standards 
for peacekeepers needed, says UN official”. UN News, 29/05/2007. Disponível em 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22720&Cr=peacekeep&Cr1= . Acesso em 
10/10/2008. 

90 Refugees International. “Must Boys Be Boys? Ending Sexual Exploitation and Abuse in UN 
Peacekeeping Missions”, 2005, pg.ii. Disponível em 
http://www.refugeesinternational.org/content/publication/detail/6976/. Acesso em 29/08/2008. 

91 Ibidem. 
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A recomendação de Zeid, portanto, é a de que o Under-Secretary-General for 

peacekeeping operations pessoalmente garanta que os comandantes militares estejam 

conscientes da política de tolerância zero instituída pela ONU, e que estes sejam 

individualmente responsabilizados pela implementação de medidas de combate ao AES e 

pela punição daqueles que não obedecerem às regras estabelecidas. Aqueles que 

cumprirem estas tarefas devem ser recompensados com medalhas ou recomendações 

especiais.  

Com relação à investigação, o documento enfatiza a necessidade de um 

mecanismo permanente de notificação e investigação de má-conduta que seja 

independente da missão. Zeid afirma que não há profissionais especializados na prática 

investigativa, tais como profissionais forenses, para garantir que práticas de 

identificações modernas (incluindo exames de DNA para determinar a paternidade de 

possíveis peacekeeper babies, impressões digitais etc.), sejam utilizados na investigação. 

O fato de que se deve adequar a investigação às exigências do país de origem dificulta a 

já precária infra-estrutura disponível nas missões. Para lidar com esta dificuldade, 

recomenda-se duas soluções: 1) que um especialista legal do país envolvido na acusação 

esteja presente para garantir que as investigações estejam de acordo com as exigências 

legais do TCC; 2) Ou ainda que os TCCs levem a cabo cortes marciais no local em que 

foram cometidos os abusos, facilitando, dessa forma, o acesso às evidências e às 

testemunhas.  

Mais uma vez, o papel dos superiores hierárquicos é fundamental no combate ao 

AES. Muitas vezes estes, ainda defensivos quanto ao tema, tentam interferir na 

investigação ou encobrir os casos, ameaçando a independência e a integridade do 

processo. Nicola Dahrendorf (2006), em sua investigação sobre as medidas de respostas 

instituídas na Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo 

(MONUC), nos dá um exemplo prático (e real) de tal situação:  

A minor complained to the Head of a MONUC Regional Office that a staff member was 
responsible for her pregnancy. The Head of Office discussed the matter directly with the alleged 
father and another colleague from the office (…) The Head of the Office not only took sides in 
favour of the alleged perpetrator and tried to protect him, but also gave him the opportunity to 
influence witnesses and convince them to make false statements. This made the task of the 
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OASEA investigators more difficult as the alleged perpetrator refused to cooperate and witnesses 
were found to be lying92. 

Frente à existência desta “cultura de acobertamento”, Zeid recomenda que as 

obrigações dos comandantes dos contingentes estejam especificados no MOU.  

Com relação à punição, o documento enfatiza a necessidade de implementação de 

medidas de resposta, aumentando assim, a efetiva accountability dos participantes das 

missões de paz. Assim, o relatório sugere que aqueles que violarem as regras definidas no 

Boletim do SG de 2003 devem ser responsabilizados individualmente, e garantias de que 

estes não poderão ser readmitidos em outras missões da ONU devem ser prontamente 

estabelecidas. As punições sugeridas incluem a suspensão sem pagamento e o término 

imediato do contrato. Zeid recomenda também que os pais dos peacekeepers babies 

sejam obrigados a dar suporte financeiro aos filhos, seja pela dedução do salário do 

funcionário ou militar envolvido, ou pelo pagamento de multas que serão repassadas às 

famílias. O documento enfatiza ainda a necessidade de que se estabeleça a 

obrigatoriedade do TCC – através do MOU ou do SOFA - de levar seu soldado a 

julgamento caso a missão tenha considerado haver evidências suficientes de casos de má-

conduta. Os resultados e o andamento de tal julgamento devem ser, necessariamente, 

relatados à Organização. A cooperação entre agências para estabelecer respostas 

unificadas deve ser fortalecida, desencorajando, dessa forma, a cultura de proteção.  

Em junho de 2005, a Assembléia Geral adota, em princípio, as recomendações, e 

algumas destas são, de fato, implementadas (Murphy, 2006). Hoje, várias missões 

instituem áreas off-limits, curfews, proibição de entrada de civis não-autorizados nos 

campos militares, substituição de postos de guardas estáticos por patrulhas, 

obrigatoriedade do uso dos uniformes ou de permanecer nos campos militares mesmo 

fora de serviço. Seguindo outra recomendação de Zeid, Kofi Annan indica, em outubro 

de 2005, um grupo de especialistas com o objetivo de traçar formas de garantir a 

accountability dos peacekeepers93. Em 13 de outubro de 2006, Kofi Annan indica um 

segundo grupo de especialistas para produzir um estudo sobre as maneiras mais eficientes 

                                                 
92 Dahrendorf, Nicola. “Sexual Exploitation and Abuse: Lessons Learned Study”. DPKO, Março de 2006, 

p.17 
93 Organização das Nações Unidas. Secretariado/Department of Public Information. “Secretary-General 

Appoints Legal Expert Group Aimed At Strengthening Peacekeeping Zero Tolerance Policy On 
Sexual Exploitation”. Documento das Nações Unidas número SG/A/1023, 13/12/2006. 
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de garantir que as regras contra AES sejam aplicáveis a todas as categorias de UN 

personnel94.  

No dia 4 de dezembro de 2006 acontece, em Nova Iorque, a High-Level 

Conference on Sexual Exploitation, organizada pelo DPKO, pelo Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A 

conferência, que contou com a participação de representantes de Estados-membros, 

organizações internacionais e ONGs, terminou com a aprovação do Statement of 

Commitment on Eliminating Sexual Exploitation and Abuse by United Nations and Non-

United Nations Personnel95, que contém 10 princípios, já citados por Zeid, para facilitar a 

rápida implementação de padrões de prevenção e eliminação de AES- tais como a 

introdução dos materiais de treinamento, o fortalecimento de medidas de punição e o 

estabelecimento de garantias de que funcionários acusados não sejam recontratados. Em 

19 de dezembro de 2007, é aprovada uma estratégia de assistência a vítimas de abuso 

sexual, que inclui aconselhamento médico, atendimento psicológico e apoio a crianças 

nascidas dessas relações96. O projeto já havia sido apresentado por Kofi Annan em 13 de 

julho de 200697, com base nas recomendações do Representante Especial. Mas a verdade 

é que as políticas definidas por Zeid que poderiam fazer frente às imunidades - como a 

obrigatoriedade do julgamento dos suspeitos ou de que as regras estabelecidas no Boletim 

do SG de 2003 fossem aplicáveis a todas as categorias de participantes das OPs, nunca 

foram implementadas, frente à forte resistência dos países contribuintes de tropas.  

 

 

                                                 
94 “Annan further enhances ‘zero tolerance’ of sexual abuse by UN peacekeepers”. UN News, 13/10/2006. 

Disponível em http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20247&Cr=peacekeep&Cr1. 
Acesso em 10/10/2008. 

95 Organização das Nações Unidas. “Statement of Commitment on Eliminating Sexual Exploitation and 
Abuse by UN and Non-UN Personnel”, 4/12/2006. 

96 “UN forum adopts strategy to aid victims of sexual abuse by Organization’s staff”. UN News, 
19/12/2007. Disponível em 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25135&Cr=UN&Cr1=staff. Acesso em 
11/10/2008. 

97 “New strategy aims to help victims of sexual exploitation committed by UN staff”. UN News, 
13/07/2006. Disponível em 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=19193&Cr=sexual&Cr1=exploit. Acesso em 
10/10/2008. 
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2.3.3 

Treinamento e códigos de conduta 
 

Outra ferramenta instituída para lidar com as alegações de AES, com base nas 

recomendações do enviado especial do Secretário-Geral é a instituição do treinamento 

tanto de militares quanto de civis. Segundo Zeid:  

DPKO must organize intensive training for peacekeepers, both on arrival and during the mission 
assignment, on the required standards of conduct and (…) on the detailed prohibitions set out in 
the 2003 bulletin98.  

A necessidade do melhor preparo das tropas já estava presente no relatório 

apresentado pelo Panel on United Nations Peacekeeping Operations, de 21 de agosto de 

2000, mais conhecido como “Relatório Brahimi”99. Dentre as recomendações 

estabelecidas, o treinamento aparece como uma ferramenta importante na qualidade e no 

preparo de militares, policiais e civis para worst-case scenarios e para o conhecimento 

dos participantes em questões de direitos humanos e de direito internacional humanitário. 

O treinamento seria, assim, uma ferramenta essencial para garantir a qualidade das 

tropas, o que, conseqüentemente, melhoraria a rapidez e a eficiência das operações de paz 

(OPs).  

Ao mesmo tempo, os casos de má-conduta cometidos pelo staff da ONU 

deixavam claro que os diferentes níveis de profissionalismo, de padrões éticos e de 

jurisdições dos diferentes participantes exigiam um treinamento que os uniformizasse. 

“Their training is varied, they come from an array of cultural backgrounds and import 

their own perceptions of how men and women should relate and function in society”, 

afirmou Angela Mackay100, antiga Chief Officer of Gender Affairs da Missão das Nações 

Unidas no Kosovo (UNMIK). Muitas vezes militares e civis de diferentes países são 

                                                 
98 Organização das Nações Unidas. Assembléia-Geral. “A comprehensive strategy to eliminate future 

sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations”. Documento das 
Nações Unidas número A/59/710, de 24 de março de 2005, p. 18 

99 Em março de 2000, Kofi Annan toma a iniciativa de formar um painel para rever as atividades 
relacionadas à manutenção da paz e da segurança internacional. O relatório resultante, dirigido 
pelo antigo Primeiro-Ministro da Argélia, Lakhdar Brahimi, traça uma crítica não só da 
organização, mas da falta de vontade política dos Estados em, de fato, prover os recursos 
necessários ao alcance das OPs.  

100 Mackay, Angela. “Sex and the peacekeeping soldier: the new UN resolution”. Peace News, junho/agosto 
2001. Disponível em http://www.peacenews.info/issues/2443/mackay.html. Acesso em 
10/10/2008. 
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insensíveis aos tabus locais e às fronteiras de comportamento existentes em cada 

sociedade, dificultando a relação entre a população local e a equipe da ONU. Segundo 

Mackay, no Camboja, muitas vezes os habitantes reclamavam das “bebedeiras”, do 

comportamento arruaceiro e das relações dos militares com prostitutas, na esperança de 

que alguma medida disciplinar fosse tomada. A atitude da ONU era, no entanto, de 

condescendência com tal comportamento.  

Nesse sentido, os escalões superiores têm papel fundamental, já que são 

responsáveis por criar um ambiente de estrita disciplina, que desencoraje os atos de AES 

e enfatize a política de no-sex (consentido ou não). O engajamento, portanto, não é 

apenas declarar-se politicamente favorável à política, mas estabelecer o cumprimento das 

ordens. A importância de tal ênfase decorre do fato de que as regras não são, por hora, 

internalizadas, especialmente com relação à prostituição: Segundo um representante da 

ONU na Libéria, “Many people don’t think it’s wrong”101. Sendo a prostituição uma 

relação “consentida”, muitos militares e civis não a consideram como algo amoral ou 

imoral, uma vez que não entendem quais conseqüências negativas tais relações podem 

ter, uma vez que as mulheres e meninas “concordam” em participar destas interações. 

Um militar brasileiro, participante da missão da ONU na Etiópia e Eritréia (UNMEE), 

afirmou, sobre o abuso e a exploração sexual (AES): “A ONU diz que é errado...mas eu 

não acho que seja errado. Não acho que seja exploração”. Outro militar afirmou: “Qual a 

diferença entre sexo e exploração sexual? Eu não entendo”102. 

 O treinamento, dessa forma, se enquadraria como um mecanismo de construção 

de uma cultura que substituísse a aceitação do abuso e da exploração sexual como um 

efeito natural da reunião de homens heterossexuais, ou de militares que servem no 

exterior. Segundo Enloe, (2000, p. 116), militares tendem a ver a prostituição como uma 

“atividade recreativa rotineira”. Outro fator relevante é que militares vêm de inúmeras 

culturas distintas (Kent, 2007, p. 48). Tal entendimento tradicional seria substituído por 

aquele que entende a exploração e o abuso sexual não como uma questão de 

comportamento sexual, mas como um abuso de poder desviante da ética das missões de 

                                                 
101 Citado por Kent, 2007, p. 48. 
102 Comunicação pessoal de militar brasileiro anônimo, dia 28/10/2008.  
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paz, contrário aos objetivos do mandato e extremamente prejudicial às populações 

vulneráveis.  

É relevante lembrar que cada OP tem seu próprio código de conduta103, com 

medidas mais específicas, que incluem curfews, listas de lugares off-limits etc. Mas todos 

estes são baseados em dois documentos principais: Ten rules: Code of Personal Conduct 

for Blue Helmets104 e We Are United Nations Peacekeepers105, que formam a base dos 

Standardized Generic Training Modules (SGTM), o programa de treinamento formulado 

pela ONU. Esses dois códigos traçam recomendações de comportamento gerais, tais 

como o respeito à cultura, à população local e aos princípios da ONU, a disciplina e o 

cuidado com os equipamentos utilizados.  

Sobre o abuso e a exploração sexual, o quarto ponto do Ten Rules diz: “Do not 

indulge in immoral acts of sexual, physical or psychological abuse or exploitation of the 

local population or United Nations staff, especially women and children”. Já o We Are 

United Nations Peacekeepers é dividido em duas seções: “We will always” e “We will 

never”. Na segunda parte, estão descritas proibições como o uso de drogas, o abuso de 

álcool, o uso excessivo de violência, e a participação em atividades ilegais. Sobre o AES, 

o documento diz: “(Never) Commit any act that could result in physical, sexual or 

psychological harm or suffering to members of the local population, especially women 

and children”, e ainda: “Become involved in sexual liaisons which could affect our 

impartiality, or the well-being of others”.  

Tais documentos são, como se pode perceber, demasiadamente gerais e vagos em 

suas proibições. Nas instruções do Ten Rules, a proibição é quanto a “atos sexuais 

imorais”. O conceito de moralidade, ao não ser especificado, fica a cargo do julgamento 

de cada indivíduo. Da mesma forma, no We Are United Nations Peacekeepers, as 

restrições são de atos que possam trazer danos físicos, sexuais e psicológicos, ou que 

possam ferir a imparcialidade da organização ou o bem-estar do outro. Mais uma vez, o 

julgamento de valor fica por conta de cada participante, uma vez que não há instruções 

específicas sobre quais atos sexuais devem ser proibidos.  

                                                 
103 Com relação a trabalhadores humanitários, cada agência da ONU ou ONGs normalmente possui seu 

próprio código de conduta. 
104 Disponível em http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/Conduct/ten_in.pdf. Acesso em 14/09/2008. 
105 Disponível em http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/Conduct/un_in.pdf. Acesso em 13/09/2008. 
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Outra questão relevante quando se trata de treinamento é que a ênfase maior, na 

maior parte dos países contribuintes, é dada a questões estritamente militares, tais como 

em relação à estratégia militar, à logística ou a exercícios práticos. Para Fetherston (1994, 

p. 171), a ênfase em questões não-militares é importante porque estimula a mudança de 

hábitos que podem reforçam a cultura de violência presente em situações de pós-conflito: 

Training could play a key role in the process of bringing about a conceptual shift away 
from purely traditional conflict management to a broader understanding of the work of 
peacekeepers as part of a transformative process (Ibidem).  

 Ainda que a responsabilidade pelo treinamento prévio seja responsabilidade de 

cada TCC, o DPKO desenvolve materiais de treinamento (para militares, policiais e 

treinadores) que devem ser usados como base. Os Standardized Generic Training 

Modules (SGTMs)106 são um pacote de treinamento preparado pelo DPKO e pelo 

Training and Evaluation Service (TES) como parte de um esforço de unificação dos 

diversos treinamentos existentes. O SGTM é usado em diversos países (inclusive no 

Brasil e na Índia) como material-base de treinamento, podendo ser complementado por 

informações adicionais relevantes a cada país e a cada missão107. Cada módulo (são 17 no 

total) trata de um tópico específico: noções sobre a ONU e sobre as operações de paz, 

administração de stress, direitos humanos, códigos de conduta, assistência humanitária, 

comunicação, negociação, aids/HIV e gênero, dentre outros temas.  

No entanto, uma vez que o treinamento prévio (pre-deployment) é uma 

responsabilidade nacional e soberana, continua a ser uma decisão dos TCCs utilizar ou 

não os materiais de treinamento formulados pela ONU na preparação de suas tropas. 

Assim, os níveis de treinamento e de temas incluídos nestes variam muito conforme o 

país-contribuinte. Segundo Lyytikäinen (2007), os TCCs com maior capacidade de 

                                                 
106 Standardized Generic Training Modules for United Nations Peacekeeping. Integrated Training Services 

(ITS), julho de 2006. 
107 O SGTM, assim como a maioria dos treinamentos desenvolvidos, é direcionado a militares e policiais 

civis. Poucos são os treinamentos desenvolvidos para civis. Algumas exceções são 
“Understanding Humanitarian Aid Worker Responsabilities: Sexual Abuse and Exploitation 
Prevention”. Disponível em http://www.reliefweb.int/rw/rwt.nsf/db900SID/LSGZ-
5WFFUN/$File/CCSEA%20Sexual%20Exploitation%20Prevention%20Training%20Manual%20
Novem.pdf?OpenElement. Acesso em 05/10/2008; e “UNICEF Training of Trainers on Gender-
Based Violence Focusing on SEA”. Disponível em 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/unicef-tot-25sep.pdf. Acesso em 05/10/2008. 
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treinamento são aqueles que menos contribuem com operações de paz108. A maioria dos 

militares vem de países com poucos recursos e capacidade de treinamento limitada. 

Muitas vezes os treinamentos existem, mas dão pouca atenção a questões não-técnicas, 

como aos códigos de conduta e à prevenção ao AES109. A maior parte dos treinamentos 

de gênero, por sua vez, está nos centros dos países do Norte, e não dos maiores TCCs110.  

 Desta possível falha resulta a importância do treinamento in loco: Além de 

superar possíveis ausências e temas nos treinamentos nacionais, ele pode reforçar 

princípios já estabelecidos no treinamento prévio. No entanto, a extensão em que o 

treinamento de gênero ou a atenção aos códigos de conduta são incluídos também varia 

de missão para missão111. De todo modo, nas OPs em que estes treinamentos existem, as 

sessões são, geralmente, curtas, com cerca de 30 minutos a duas horas. Devido às muitas 

línguas faladas pelos diferentes contingentes, nem todos os militares passam pelos 

treinamentos. Desta forma, é necessário que o tema do abuso e da exploração sexual 

ganhe prioridade tanto nos treinamentos prévios quantos nos treinamentos durante a 

missão se o objetivo for, de fato, diminuir os casos de AES em missões de paz.   

 

                                                 
108 Os países que mais contribuem com tropas (em julho de 2008) são: Paquistão, Bangladesh, Índia, 

Nigéria, Nepal, Gana, Jordânia, Ruanda. “Ranking of Military and Police Contributions to UN 
Operations”. 
Disponível em http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2008/aug08_2.pdf. Acesso em 
13/09/2008. 

109 O treinamento relativo ao AES é, por vezes, incluído no tema “código de conduta”, e outras vezes nas 
questões de gênero. 

110 “Gender Training for Peacekeepers: Preliminary overview of United Nations peace support operations”. 
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women 
(UN-INSTRAW), 2007.  

111 A tendência é que o treinamento de gênero seja mais forte em missões que tenham gender advisers 
(Lyytikäinen, 2007). 
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