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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Caros delegados,  

É com muito prazer que damos as boas-vindas aos senhores nessa nova 

caminhada para as discussões no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). 

Elaboramos esse material para que os delegados possam se preparar.  

A mesa diretora será composta por Carolina Carlini, estudante do sexto semestre 

de Relações Internacionais na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), que 

participará pela sexta vez do Fórum FAAP, sendo esta a quarta vez como diretora. 

Carolina já participou nos comitês: CSNU, FMI, OTAN e CCOM.  

Em conjunto, Taís Duarte Grecco, formada em Relações Internacionais pela 

FAAP e atualmente no quarto semestre do curso de direito da mesma instituição. Taís 

participa do Fórum FAAP desde 2012, atuando nos comitês desde 2014.  

Desde 1946, o Conselho de Segurança faz parte da ONU. Esse comitê é 

responsável pela segurança e a manutenção da paz internacional. É composto por quinze 

membros, cinco deles são permanentes e detêm o poder de veto, sendo eles Estados 

Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Os dez membros restantes são 

temporários e cada um possui o direito de um voto. 

Nesta edição, nosso comitê será histórico e discutirá a Crise na República 

Democrática do Congo de 1961. A situação no país é de elevada instabilidade em 

função de conflitos tribais, da busca pela independência da Bélgica e do movimento 

separatista na província de Katanga.  

A recente morte do primeiro-ministro Patrice Lumumba empurrou o país em 

direção a uma instabilidade política ainda maior, pois criou um vácuo de poder.  

O comitê opera em debate moderado com duas pessoas por delegação. A tarefa 

dos delegados é debater, com curiosidade e interesse, o tema do comitê e chegar a uma 

resolução que seja empática e humana.  
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HISTÓRICO DO COMITÊ 

O Conselho de Segurança, um 

dos órgãos primários da Organização 

das Nações Unidas (ONU), foi criado 

junto dela em 1945, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Seu 

surgimento se deu como uma proposta 

para um novo sistema de segurança 

coletiva, pensado já em 1944, em uma 

conferência em Dumbarton Oaks, 

enquanto ainda ocorria a Segunda 

Guerra. Nessa reunião, estavam 

presentes representantes dos EUA, 

URSS, Reino Unido (França e China 

em um segundo momento). Tais 

representantes acordaram que criariam 

“uma organização baseada no princípio 

de igualdade entre os Estados 

soberanos” (HERZ e HOFFMANN, 

2004). 

A criação de um novo sistema de 

segurança coletiva foi necessária devido 

a falhas do sistema anterior, que fora 

implantado na Liga das Nações a partir 

de ideias dos 14 pontos para a Paz de 

Wilson. A Liga, contudo, foi extinta – 

entre outros motivos – por sua pauta 

política muito focada na Europa e pela 

decisão dos Estados Unidos de não se 

tornarem parte dela. Assim, a criação do 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas almejou corrigir os erros do 

passado para que não houvesse mais 

falhas na prevenção de conflitos. 

O sistema de segurança coletiva 

foi originalmente formado pelos “quatro 

grandes” (Reino Unido, EUA, URSS e 

França), os quais eram os vencedores do 

conflito bélico contra o nazi-fascismo 

durante a Segunda Guerra Mundial. 

Tais países possuíam interesse em 

conservar a ordem mundial criada ao 

fim da guerra. Segundo Thales Castro, 

centrada no protagonismo de Gromyko, 

Stettinius e Cadogan – chefes de 

delegação da URSS, dos EUA e do 

Reino Unido, respectivamente – a 

conferência de Dumbarton Oaks 

aprimorou a capacidade de enforcement 

(cogência ou coercividade) dos 

vencedores, expressa no órgão de 

consultas – o futuro Conselho de 

Segurança (CASTRO, 2007). 

 Muito embora o Conselho de 

Segurança busque lidar com a 

manutenção da paz, o órgão encontra 

limites em sua dependência dos Estados 

soberanos para conseguir financiamento 

e meios militares, além de embargos e 

respaldo político (HERZ e 

HOFFMANN, 2004).  
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Segundo Mônica Herz e Andrea 

Hoffmann, 

o conselho pode enfrentar as 

ameaças à paz e segurança 

através da negociação, de 

decisões que sancionam os 

agressores, da investigação, da 

formação de operações de paz 

ou apenas através do 

estabelecimento de parâmetros 

para a resolução de um conflito 

(HERZ e HOFFMANN, 2004). 

 

 O capítulo VII da Carta da 

ONU determina que ameaças à paz e à 

segurança devem ser tratadas pelo 

Conselho de Segurança. Todavia, o 

mesmo não estabelece o que são essas 

ameaças, deixando assim a critério do 

próprio conselho definir quais são elas. 

Uma vez que se estabelece como 

função do Conselho formar operações 

de paz, vale ressaltar que tais operações 

podem ser efetuadas de duas formas 

distintas, combinadas ou não: criando 

forças das Nações Unidas para 

operações de paz (peacekeeping) ou 

permitindo o uso da força por um ou 

mais Estados-membros, podendo ser em 

coalizões, individualmente ou em um 

contexto regional (HERZ e 

HOFFMANN, 2004). 

No ano de 1965, a Carta de São 

Francisco – que criou a ONU e o 

Conselho de Segurança – foi emendada. 

A partir dessa emenda, houve expansão 

do Conselho, que passou a ter 15 

membros e não mais 11, como era 

originalmente. Além disso, essa emenda 

estabelecia regras de distribuição 

geográfica, de acordo com a qual devem 

ser escolhidos necessariamente dois 

países latino-americanos; três africanos; 

dois asiáticos; um do leste europeu e 

dois do grupo da Europa Ocidental e 

outros Estados para compor o órgão. 

(SARDENBERG, 2013) 

Assim, o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas é composto 

atualmente por 15 membros: cinco deles 

são permanentes e 10 são rotativos, de 

acordo com o disposto no Capítulo V da 

Carta de São Francisco (que estabelece 

também as regras de votação no 

Conselho). Estados Unidos, Rússia 

(antiga União Soviética), China (antes 

de 1971 conhecida como República da 

China e, depois dessa data, como 

República Popular da China), Reino 

Unido e França são os membros 

permanentes do Conselho, e possuem 
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poder de veto. Os 10 membros rotativos 

têm direito a um voto cada. O texto da 

Carta não menciona especificamente um 

“poder de veto”, mas ressalta a 

necessidade de que os votos dos cinco 

membros permanentes sejam 

concorrentes para que possa haver 

aprovação de medidas 

(SARDENBERG, 2013). Vale ressaltar 

que a abstenção do voto não é a mesma 

coisa que votar contra, ou seja, a 

abstenção de um membro permanente 

não veda a aplicação de uma medida 

aprovada pelos outros membros.  

Todos os anos, a Assembleia-

Geral da ONU elege cinco dos dez 

Estados-Membros rotativos com um 

mandato de dois anos, sendo esses sem 

direito a reeleição imediata. A 

Assembleia elege tais membros a partir 

da combinação de dois elementos: 

distribuição geográfica e colaboração 

para a manutenção da paz e segurança 

internacional (SARDENBERG, 2013). 

Os cinco membros permanentes 

tinham interesses em comum no 

Conselho, em que já houve diversos 

embates. Durante a Guerra Fria, os 

Estados Unidos e a União Soviética – 

dois membros permanentes –, eram os 

responsáveis pelo engessamento das 

resoluções do Conselho de Segurança, 

já que tinham opiniões drasticamente 

divergentes. Com o fim da Guerra Fria, 

o processo de cooperação entre os 

permanentes se intensificou. Contudo, 

tal intensificação dificultou a ação dos 

eletivos, que divergiam em vários temas 

entre si, aumentando a margem de 

manobra dos demais membros 

(SARDENBERG, 2013). 

A abertura da agenda também é 

uma característica do Conselho de 

Segurança no pós-Guerra Fria, pois 

como era de se esperar, durante esse 

conflito ideológico as duas grandes 

potências mundiais engessavam certas 

discussões e não deixavam passar 

resoluções acerca de temas que não 

eram de seus respectivos interesses 

discutir; e uma vez que se tinha o poder 

de veto, nada poderiam fazer as demais 

nações.  

De duas décadas para cá, 

aprovou-se por unanimidade quase que 

a totalidade das decisões do Conselho. 

Isso se deu por realização de reuniões 

informais, conhecidas como “consultas 

informais”, nas quais os membros do 

Conselho negociam a linguagem a ser 

adotada nos textos, até que os termos 

usados sejam aceitáveis para todos ou 
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para a maioria (SARDENBERG, 2013). 

Apesar desses esforços, nem sempre os 

Estados concordam totalmente, o que 

pode resultar em um veto por parte de 

algum membro permanente. Ademais, 

para a aprovação de qualquer resolução 

de qualquer matéria, deve haver 

minimamente nove votos a favor, não 

importando se o quórum está completo 

ou não.  

Ainda que o foco do Conselho 

seja apenas a segurança, o trabalho do 

mesmo não se resume apenas a 

operações de manutenção ou à 

imposição de paz. O órgão exerce 

trabalhos como missões políticas, 

mediação, envio de Representantes 

Especiais, inspeções de desarmamento, 

monitoramento eleitoral, apoio à 

administração civil, dentre outros. Há 

também Enviados Especiais do 

Conselho, que atuam em inúmeras 

frentes problemáticas, como Síria, Saara 

Ocidental, Chipre, Mianmar, Iêmen, 

faixa de Sahel na África ou mesmo a 

disputa por nomes entre Grécia e a ex-

República Iugoslava da Macedônia 

(GARCIA, 2013). 

Com base no trabalho exercido 

pelo Conselho, a concepção de que 

segurança e desenvolvimento são 

mutuamente dependentes um do outro 

vem crescendo, mas esse 

reconhecimento não presume que o 

Conselho deva assumir as 

responsabilidades dos outros órgãos 

integrantes da ONU: o foco do 

Conselho deve ser integrado, sendo 

capaz de lidar com desafios complexos, 

considerando situações e conceitos para 

assegurar um caminho mais acessível 

para alcançar uma paz sustentável. Em 

suma, o Conselho deve buscar tratar 

primeiro as raízes do problema, 

valorizando o diálogo, a diplomacia e a 

prevenção de conflitos (GARCIA, 

2013). 

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA 

 

A República Democrática do 

Congo possui uma história conturbada 

desde o início. Embora possua vastos 

recursos naturais, sua história é marcada 

por diversos conflitos civis e 

internacionais.  

O país está localizado no centro 

do continente africano e possui riquezas 

naturais como a borracha, minérios e 

marfim.  
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1Fonte: https://imgur.com/t/geography/2XPcb 

A RDC foi colonizada pela 

Bélgica, mais especificamente, pelo rei 

Leopoldo II. O rei Leopoldo II foi 

regente belga entre os anos de 1865 e 

1909 e almejava uma colônia para a 

Bélgica. Para conseguir um território, 

ele utilizou artifícios como lobby e 

negociações políticas alegando que 

detinha interesses filantrópicos. Durante 

a Conferência de Berlim, quando os 

Estados discutiram a posse de 

determinados territórios da África, o rei 

garantiu a posse do “Estado Livre do 

Congo” para o controle de uma ONG 

chamada “Associação Internacional do 

Congo”, que por sua vez era controlada 

pelo próprio rei da Bélgica. (SANTOS, 

2007) 

No período da colonização, os 

congoleses presenciaram um massacre, 

realizado pelos belgas contra a 

população nativa opositora à 

colonização e aos métodos 

escravocratas de trabalho impostos 

pelos europeus. (VISENTINI, 2010) 

Nessa época, havia ainda a 

“Force République”, um exército criado 

pelo rei belga responsável pela patrulha 

e proteção, além da fiscalização dos 

entrepostos comerciais para garantir as 

riquezas geradas pelo “Estado 

Independente do Congo”. Abundantes 

eram os relatos de abusos provenientes 

do exército, uma vez que estavam a uma 

distância considerável do centro de 

poder. (SANTOS, 2007) 

As pressões internacionais 

aumentavam consideravelmente no 

início do século XX, portanto, em 1908, 

Leopoldo II cedeu às pressões e tornou 

o país uma possessão da Bélgica. Essa 

solução foi chamada de “solução 

belga”, que cedeu a administração do 

Congo mediante a um pagamento 

“justo” (VISENTINI, 2010). O rei 

morreria um ano depois, e a 

comunidade internacional se mostrava 

interessada nas mudanças que 

ocorreriam na administração do Congo.  

As expectativas internacionais 

foram, todavia, frustradas, pois pouca 

coisa mudou no país. O exército 
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mercenário do antigo rei continuou a 

existir e tampouco mudou de nome. Os 

membros do governo, como o 

presidente do Senado belga, 

aumentaram os impostos que deveriam 

ser pagos pelos africanos e passaram a 

acontecer confiscos de terras de forma 

sistemática. (SANTOS, 2007) 

Os relatos de abusos 

diminuíram, mesmo com pouca 

mudança no controle do país, após a 

transferência da administração para a 

Bélgica. O cultivo da borracha também 

passou a ser associado ao cultivo em 

novas áreas extensivas. (SANTOS, 

2007). 

Os belgas implementaram uma 

forma de controle característica em suas 

colônias, como em Ruanda – Urundi. O 

país realizava alianças e acordos com os 

chefes locais para recrutar 

trabalhadores. Dessa forma, os belgas 

conseguiam mão de obra para ser 

enviada à Katanga, região próspera de 

mineração que era controlada por 

empresas provenientes da Bélgica, 

muitas vezes em associação com 

empresas estadunidenses muito 

poderosas. (SANTOS, 2007) 

Essa situação perdurou até 

meados de 1950, quando os belgas 

perceberam que não seria possível 

manter sua colônia por muito tempo. 

Começaram a se intensificar os 

protestos e a formação de grupos de 

oposição no país. Nesse cenário surgiu 

uma importante figura, Patrice 

Lumumba. (VISENTINI, 2010) 

Lumumba nasceu em 1925, em 

uma família católica em uma aldeia no 

Kasai Oriental. Foi educado em escolas 

missionárias locais de forma 

rudimentar. Mudou-se em 1940 para 

Stanleyville e mais tarde para 

Léopoldville. Em sua carreira 

profissional, ele ocupou diversos 

cargos, desempenhando funções 

diferentes. Lumumba foi funcionário 

dos correios, jornalista, diretor de 

vendas de uma cervejaria e, ao mesmo 

tempo, um líder político opositor do 

colonialismo. (WACKERNAGEL, 

2018) 

O Movimento Nacionalista 

Congolês foi chefiado por Patrice 

Lumumba, que venceu as eleições livres 

para primeiro-ministro em 1960 

(VISENTINI, 2010). Os belgas, 

entretanto, entregaram aos congoleses 

um Estado sem nenhuma estrutura e 

apesar dos esforços de Lumumba para 
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administrar o Congo, o país passava por 

muitas dificuldades.  

Patrice Lumumba é considerado 

um herói nacional pelos congoleses, 

sendo reconhecido pelos seus discursos 

entusiasmados e seu poder de retórica 

para a união popular típicos de um líder 

nacional.  

O Congo estava à beira de uma 

crise que separava as províncias do 

sudeste de Katanga e do Kasai do Sul 

(apoiada pela Bélgica), quando houve a 

eleição. Foi iniciada uma guerra civil, 

que contava com a participação das 

tropas de Lumumba. 

(WACKERNAGEL, 2018) 

 

Com poucas opções para 

contornar a situação de guerra no país, o 

primeiro-ministro teve que pedir ajuda a 

alguns atores internacionais, incluindo a 

União Soviética (SANTOS, 2007). O 

apoio da União Soviética, no contexto 

da Guerra Fria, desencadeou um 

movimento dos grupos opositores de 

Lumumba para conseguir apoio dos 

demais países ocidentais contra o 

ministro e o Movimento Nacionalista 

congolês.  

Os Estados Unidos e a Bélgica 

se aliaram a Joseph-Desiré Mobutu, 

chefe do exército, criando maior tensão 

no conflito civil do Congo.  

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

1. O Caminho para a Independência e 

as Fundações da Crise do Congo  

De 1877 a 1908, a região da 

atual República Democrática do Congo 

era conhecida como “Estado Livre do 

Congo”, um território de propriedade 

pessoal do Rei Leopoldo II da Bélgica. 

Leopoldo II deu ao Congo o status de 

“Domínio Privado”: toda a renda 

advinda da exploração do território ia 

diretamente para as mãos do rei. 

Marfim e borracha eram amplamente 

explorados utilizando mão de obra local 

transformada em escrava, coagida a 

trabalhar por meio de uma série de 

abusos e atrocidades (YALE 

UNIVERSITY: GENOCIDE STUDIES 

PROGRAM, 2019). 

Essas violações contra o povo 

local foram divulgadas a outras nações 

por meio de relatos de belgas que 

trabalharam no Estado Livre, 

publicações jornalísticas e relatórios 

diplomáticos. Houve uma ampla 

repercussão negativa, e o parlamento 

belga se viu na obrigação de corrigir a 

situação: assim, em 1908, o Estado 
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Livre do Congo foi anexado à lista de 

territórios coloniais da Bélgica. O 

domínio sobre a região passou a ser 

exercido pelo Estado Belga, ao invés de 

pessoalmente pelo rei 

(ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 

2019). 

Durante todo o tempo em que 

teve o Congo como colônia, a Bélgica 

não viu razão para dar ao povo congolês 

autonomia e responsabilidade políticas 

(Ibidem). Na verdade, para os 

propósitos colonialistas o oposto de 

autonomia e responsabilidade políticas 

era de se desejar, bem como certa 

rivalidade entre diferentes tribos: isso 

facilitaria a manutenção do controle 

externo sobre a região. 

Isso não impediu, contudo, que 

se desenvolvessem partidos não 

legalizados e alianças que buscavam a 

libertação do povo congolês: formaram-

se três organizações majoritárias que 

almejavam a descolonização, sendo que 

cada uma tinha um ponto de vista 

diferente. Eram elas: o Movimento 

Nacional Congolês (MNC), liderado 

por Patrice Lumumba (defendia que se 

libertasse o Congo em um prazo de 

tempo razoável); a Aliança dos 

Bakongo (ABAKO), liderada por 

Joseph Kasa-Vubu (defendia uma 

independência imediata do Congo e o 

controle do território independente na 

mão dos bakongo); e a Confederação 

das Associações Tribais de Katanga 

(CONAKAT), liderada por Moïse 

Tshombe (defendia uma Federação de 

Estados quando o Congo se tornasse 

livre, e representava os interesses da 

província de Katanga: a federação faria 

com que sua província de origem 

tivesse maior autonomia para decidir 

sobre si própria) (NZONGOLA-

NTALAJA, 2002). 

Por volta de 1950, uma onda 

progressiva de descolonização e 

independência de colônias africanas 

teve início. Em face dessa nova 

realidade, A.A.J. Van Bilsen – um 

professor belga – propôs, em 1955, o 

Plano Van Bilsen (ou “Plano de 30 anos 

para a emancipação política da África 

Belga”), delineando sua ideia de como 

deveria ser o processo de emancipação 

do Congo Belga para que o mesmo se 

tornasse uma nação politicamente 

autossuficiente. Para Van Bilsen, esse 

era o período estimado para que se 

conseguisse formar uma geração 

congolesa escolada, que fosse capaz de 

gerir corretamente seu próprio país 
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(ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 

2019). 

Em virtude do extenso tempo 

que o Plano Van Bilsen determinou até 

que o Congo saísse das mãos belgas, 

esquentaram-se os ainda mais ânimos 

da população congolesa – que via outras 

nações ganhando independência 

imediata ao seu redor. Em 1956, a 

ABAKO publicou um manifesto que 

defendia que o Congo Belga deveria 

ganhar a liberdade naquele mesmo dia, 

e não em trinta anos. O sentimento 

nacionalista se espalhou pelo país, e 

surgiram movimentos  

pró-independência por todas as 

províncias (Ibidem).  

No ano de 1957, a Bélgica 

permitiu a primeira interação 

democrática do povo congolês com seus 

governantes: estabeleceu-se que os 

habitantes das três maiores cidades 

elegessem, por meio de voto, seus 

governantes municipais (TIME, 1957). 

Para isso, legalizaram-se os partidos 

políticos congoleses: MNC, ABAKO e 

CONAKAT, dentre outros, ganharam o 

aval belga para que existissem de forma 

legítima.  

A tentativa belga de apaziguar 

os ânimos com esse experimento 

democrático, contudo, não surtiu o 

efeito desejado: a turbulência no Congo 

Belga apenas aumentou até que, em 

1959, um embate entre congoleses pró-

independência e oficiais belgas fez com 

que a Bélgica convocasse representantes 

dos principais partidos congoleses para 

uma mesa redonda, que trataria de 

procedimentos para o fim do 

colonialismo na região. (TIME, 1959; 

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 

2019). 

1.1. A mesa-redonda Belgo-

Congolesa  

A mesa-redonda que tratou da 

independência congolesa se deu em 

duas partes. A primeira entre 20 de 

janeiro e 20 de fevereiro de 1960, e a 

segunda entre 26 de março e 16 de abril 

do mesmo ano (MWANALESSA, 

2019).  

Encontraram-se em Bruxelas 54 

membros do governo belga 

(parlamentares e conselheiros de 

Estado) e 93 representantes congoleses 

(membros dos partidos locais e alguns 

chefes tribais de relevância) (Ibidem).  

O objetivo da conferência foi a 

discussão de três tópicos principais: a 

fixação da data da independência, a 

organização das estruturas de poder 
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estatal do futuro Congo independente e 

a organização das formas de exercício 

de poder (ENCYCLOPÆDIA 

BRITANNICA, 2019). 

No primeiro encontro, definiu-se 

que o Congo ganharia sua 

independência em 30 de junho de 1960; 

que o Estado independente manteria as 

fronteiras do território colônia; que 

todos os habitantes do Congo teriam 

direito à mesma nacionalidade; que uma 

Comissão Política congolesa elaboraria, 

junto a técnicos belgas, um esboço de 

Constituição. No segundo encontro, 

iriam debater questões econômicas e 

sociais do futuro Estado independente. 

Contudo, não se chegou a grandes 

conclusões nesse encontro específico, e 

o tema seria debatido em outros 

momentos no futuro (MWANALESSA, 

2019). 

A real herança desses encontros 

foi, de fato, o esboço das estruturas de 

poder do novo Estado congolês e o 

estabelecimento da data de sua 

independência: 30 de junho de 1960. 

Definiu-se também que a República 

Democrática do Congo adotaria um 

sistema de governo parlamentarista, no 

qual existiriam as figuras de um 

primeiro-ministro e um presidente. Não 

se encontrava no texto legal, contudo, a 

devida delimitação das funções 

específicas de cada uma dessas figuras: 

já aqui se abriu a primeira brecha para 

um futuro embate de poder entre o 

presidente e o primeiro-ministro 

(Ibidem). 

Chegado o dia 30 de junho, o 

Congo alcançou a tão almejada 

independência. O país não conseguiu, 

entretanto, alcançar uma estabilidade 

interna com o fim do status de colônia. 

Pelo contrário: o país se aprofundou, 

cada vez mais, em um cenário caótico 

marcado por disputas internas de poder, 

movimentos separatistas em algumas 

províncias e disputas por influência 

entre as potências da Guerra Fria. Será 

dever desse Conselho de Segurança 

lidar, da melhor forma possível, com a 

crise congolesa delineada com 

profundidade no tópico a seguir. 

 

2. O Desenrolar da Crise 

Declarada a independência – em 

30 de junho –, foram alçados membros 

de dois partidos diferentes aos cargos 

mais altos de poder: Patrice Lumumba 

(membro do MNC) se tornou primeiro-

ministro; Joseph Kasa-Vubu (do 

ABAKO) foi nomeado presidente. Esse 
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arranjo foi necessário porque o partido 

de Lumumba, mesmo com a maioria de 

votos para constituir o parlamento, não 

conseguiria formar maioria sem se aliar 

de alguma forma com partidos de 

oposição (MWANALESSA, 2019). 

Cinco dias depois de instaurado 

o novo governo, oficiais de etnia 

congolesa se rebelaram contra seus 

superiores belgas em Leopoldville (a 

capital, que seria posteriormente 

renomeada Kinshasa para apagar a 

memória do nome de rei Leopoldo). 

Esses oficiais requisitavam melhores 

salários, bem como oportunidade para 

evoluir na carreira: esperava-se que, 

com o fim do status colonial, a antiga 

elite dominante deixasse o país, mas 

isso não aconteceu de imediato (U.S. 

DEPARTMENT OF STATE, 2019; 

MWANALESSA, 2019). 

A rebelião de 05 de julho 

rapidamente se espalhou por todo o 

país, criando uma onda de violência 

contra todos os europeus habitantes da 

região: o que deveria ter sido uma luta 

por melhores condições se transformou 

em um conflito racial em questão de 

horas. Muitos europeus tiveram que 

fugir do país e, em 10 de julho, forças 

belgas foram trazidas ao Congo – sem 

autorização de Lumumba ou Kasa-Vubu 

– para conter os congoleses rebeldes e 

evacuar a população europeia do país 

(MWANALESSA, 2019). 

Em 11 de julho, a província de 

Katanga (um estado rico ao sul da 

República Democrática do Congo) 

declarou-se – sob liderança de Moïse 

Tshombe (do partido CONAKAT) – 

como um novo Estado, independente da 

recém-formada nação congolesa. No dia 

12, Lumumba e Kasa-Vubu decidiram 

solicitar ajuda às Nações Unidas para 

conter o conflito civil e reintegrar a 

nação à província rebelde de Katanga 

(Ibidem).  

Em 13 de julho, o Conselho de 

Segurança aprovou a Resolução 143, 

que solicitava a retirada das tropas 

belgas do país e autorizava que as 

Nações Unidas fornecessem assistência 

militar à República Democrática do 

Congo até que o país julgasse que 

poderia manter a situação sob controle 

por si só. Essa resolução foi aprovada 

mediante abstenção dos votos da China, 

do Reino Unido e da França (UNSC, 

1960).  

Com a chegada das tropas das 

Nações Unidas ao país (que ficou 

conhecida como Operação das Nações 
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Unidas no Congo – ONUC), Lumumba 

passou a afirmar que deveria ser usada a 

força das tropas para colocar a província 

de Katanga novamente sob o domínio 

do governo central. Kasa-Vubu se opôs 

veementemente ao uso de força, o que 

impulsionou Lumumba a cogitar ajuda 

da URSS para trazer Katanga de volta. 

O movimento do primeiro-ministro 

transformou seu país em um ponto de 

disputa indireta entre as potências do 

momento: com o acionamento da 

URSS, os Estados Unidos sentiram que 

precisariam intervir para evitar que o 

recém-surgido país entrasse na esfera de 

influência oriental. Buscaram, assim, 

trazer Lumumba para perto dos ideais 

ocidentais ao convidá-lo, no mesmo 

mês, para uma conversa em 

Washington. Relata-se, contudo, que 

esses primeiros esforços falharam (U.S. 

DEPARTMENT OF STATE, 2019; 

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 

2019). 

Ainda em 8 de agosto, no 

mesmo ano, outro problema 

concernente ao território da República 

Democrática do Congo despontou: a 

província de Kasai do Sul, seguindo o 

exemplo de Katanga, declarou-se 

independente do resto da nação sob o 

argumento de autodeterminação dos 

povos (MWANALESSA, 2019). 

Com a chegada dos soviéticos 

para ajudar Lumumba a restaurar a 

ordem territorial, os EUA definiram que 

era necessário uma atuação mais intensa 

do que aquela que tiveram até então: 

planejaram a remoção do primeiro-

ministro da posição de poder que 

ocupava para assim remover as 

influências de esquerda de dentro do 

governo. Em 5 de setembro, Kasa-Vubu 

despojou Lumumba de suas funções. 

Contudo, não estava claro no texto legal 

se o presidente poderia destituir o  

primeiro-ministro (ou vice-versa): 

Lumumba aproveitou essa 

indeterminação jurídica para declarar 

que ele destituía Kasa-Vubu de suas 

funções (U.S. DEPARTMENT OF 

STATE, 2019). Criou-se um enorme 

problema: enquanto ninguém conseguia 

discernir a qual líder obedecer, ambos 

agiam como se fossem a única liderança 

legítima – e como se a palavra do outro 

já não tivesse validade no governo do 

país.  

Na tentativa de evitar uma 

potencial guerra civil, visto que os 

ânimos dos apoiadores de Lumumba e 

dos apoiadores de Kasa-Vubu estavam 
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cada vez mais inflamados, o Coronel 

das Forças Armadas Congolesas Joseph 

Mobutu orquestrou um golpe de Estado, 

tomando o poder em 14 de setembro. O 

novo governante ordenou a retirada dos 

combatentes soviéticos do país, 

determinou que se fechassem as 

embaixadas de países do bloco oriental 

e fechou ambas as casas do Parlamento, 

definindo a criação de um Colégio de 

Comissários-Gerais, que governariam 

junto a ele até que os políticos 

tradicionais resolvessem suas questões. 

Lumumba fugiu da capital, mas forças 

leais a ele continuaram a fazer oposição 

ao governo instaurado por Mobutu 

(U.S. DEPARTMENT OF STATE, 

2019; MWANALESSA, 2019).  

Em 04 de outubro, 

inconformado com o desenrolar dos 

eventos na capital, o Vice-Primeiro-

Ministro do parlamento desativado – 

um homem chamado Gizenga – se 

mudou para Stanleyville. Em novembro, 

Gizenga passou a operar daquela 

localidade um governo central 

alternativo ao do Coronel Mobutu, 

alegando que seu próprio governo era 

legítimo porque aquele operando em 

Leopoldville (ou Kinshasa) não 

respeitava a decisão popular. Esse novo 

governo sediado em Stanleyville foi 

reconhecido por 21 Estados, espalhados 

pela África, Ásia e Europa Ocidental. 

Após Mobutu ter se mostrado pró-

Ocidente, o bloco oriental viu em 

Gizenga uma chance para restaurar sua 

influência no Congo, e passou a apoiar 

esse governo alternativo (Ibidem). 

Nas palavras de C. Young (apud 

MWANALESSA, 2019):  

No final de 196 o Congo estava 

dividido em quatro fragmentos 

autônomos: Léopoldville [capital do 

governo de Mobutu] e Stanleyville 

[capital do governo de Gizenga] 

reivindicavam o título de capital 

legítima, Bakwanga [capital de Kasai 

do Sul] e Elisabethville [capital de 

Katanga] alegavam ter se separado. 

Cada um desses centros de poder tinha 

seu próprio exército. Além disso, 

Léopoldville, Stanleyville e 

Elisabethville tinham, cada um, seus 

partidários no exterior, o que dava um 

caráter internacional à disputa de poder 

no Congo. 

Em 02 de dezembro de 1960, 

Lumumba é capturado e, em 17 de 

janeiro do ano seguinte, é assassinado 

nas mãos de membros do governo 

instaurado por Tshombe em Katanga 

(ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 

2019). Com isso, os apoiadores de 
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Lumumba em Leopoldville ficam 

ultrajados – não se rendendo ao governo 

que consideram ilegítimo; o governo de 

Gizenga ganha uma arma na defesa de 

sua legitimidade; Katanga e Kasai do 

Sul continuam a se afirmar soberanas e 

livres para lidar com as ameaças a sua 

integridade territorial (como Lumumba, 

que defendia a reintegração à força das 

províncias). 

 

ANEXO – MAPA DO CONGO EM 

1961 

 

 

 

 

PANORAMAS 

 

Queridos delegados, os 

panoramas fornecem uma base para o 

posicionamento de cada país de nosso 

comitê. Lembramos que nem todos os 

Estados aqui presentes fizeram parte do 

real Conselho de Segurança em 1961, 

mas adicionamos determinados países 

para tornar os debates mais dinâmicos. 

O posicionamento de suas delegações 

não está restrito às informações aqui 

contidas, e incentivamos que pesquisem 

de forma ainda mais profunda sobre a 

atuação da nação que representam – 

mas atenham-se sempre ao 

posicionamento diplomático e à política 

externa de sua nação na época de 1961. 

Ressaltamos que nosso comitê se 

passará a partir do dia 01 de fevereiro 

de 1961 – então todos os 

desdobramentos da Crise do Congo a 

partir do dia 02 de fevereiro de 1961 

não terão ocorrido ainda. Bons estudos 

a todos, e esperamos ansiosamente 

pelos senhores em nosso Fórum! 

 

Bélgica 

O governo belga é o Estado 

colonizador do território do Zaire, 

ultimamente declarada República 
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Democrática do Congo. Ele acredita que 

a presença militar do país no território é 

ainda de fundamental importância, 

devido a sequenciais ataques a 

europeus. O país reforçou suas tropas 

nas províncias de Kamina e Kitona 

recentemente (KENT, 2011).  

 

Ceilão 

O Ceilão conseguiu sua 

independência do Reino Unido em 

1948. A soberania é uma questão muito 

importante para o país, entretanto, 

devido à crise que acontece na 

República Democrática do Congo, 

apoia uma ação das Nações Unidas no 

território congolês a fim de manter a 

paz e garantir os direitos humanos. O 

Ceilão também faz parte do movimento 

dos não alinhados, iniciado em 1955 a 

partir da conferência de Bandung 

(VALEZ, 2010). Tal fato influencia sua 

posição sobre a crise congolesa. 

 

Chile 

O Chile é um país que também 

teve seu processo de independência 

contra uma nação europeia, a Espanha. 

Entretanto, nessa questão acerca da 

República Democrática do Congo, o 

país preza por princípios democráticos e 

pela paz. O país também passou por 

crises econômicas recentes e está 

reconstruindo sua economia com ajuda 

do Fundo Monetário Internacional e dos 

Estados Unidos (CONGRESSO DOS 

ESTADOS UNIDOS, 1961). 

 

China 

A China mostrou grande suporte 

ao líder Lumumba. Em setembro de 

1960, o governo chinês havia até 

mesmo concedido um milhão de libras 

esterlinas ao governo congolês na 

tentativa de ajudar sua estabilização 

(GIEG, 2019). 

Com a tomada de poder por 

Mobutu, os chineses não demoraram a 

reconhecer em Gizenga o legítimo 

governante: dizia a China que não se 

deveria esquecer a vontade do povo, 

que colocou Lumumba e Gizenga como  

primeiro-ministro e vice-primeiro-

ministro, respectivamente. O governo 

chinês se mostra ultrajado com o 

assassinato de Lumumba, e acredita que 

sua morte é resultado de um plano 

orquestrado por EUA e Bélgica 

(Ibidem). 

O apoio a Gizenga como 

governante demostra duas importantes 

vertentes da atual política chinesa: a luta 
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contra o imperialismo na África e a 

busca pelo reconhecimento da China 

com “um país com dois sistemas” 

(Taiwan/Taipei busca, no momento, 

uma aproximação do governo de 

Leopoldville – e o governo central 

chinês não reconhece a autonomia 

política da ilha) (Ibidem). 

 

Costa do Marfim 

A Costa do Marfim se tornou 

independente em agosto de 1960 da 

França. O país é um dos muitos 

africanos que estão conquistando sua 

independência nos últimos anos. Para o 

país, a independência é primordial, bem 

como os valores de uma república. Na 

questão da República Democrática do 

Congo, o país valoriza a questão da 

independência do colonizador europeu, 

visto que sua própria foi há pouco 

obtida. O país lidera, entretanto, o grupo 

de Brazzaville-monróvia, considerados 

moderados (KHAPOYA, 2010). 

 

Emirados Árabes Unidos 

(República Árabe Unida) 

Atualmente a República Árabe 

Unida passa por disputas territoriais 

com os Emirados Árabes Unidos, 

buscando sua completa independência 

(em nosso comitê, trataremos do país 

como Emirados Árabes). No ano de 

1960, foram descobertas reservas de 

petróleo no país, o que contribui para a 

independência econômica do mesmo 

(GOPAL, 2008).  

Dentro do Conselho de 

Segurança, os Emirados defendem o 

direito de autodeterminação dos povos, 

e apoiam veementemente a restauração 

do governo eleito pelo povo. O país 

inclusive armou rebeldes congoleses 

que lutam em prol do governo legítimo 

(UCA, 2020).  

Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos da América 

esperavam que, logo após a 

independência, o Congo viesse a se 

mostrar um país estável e pró-ocidente, 

sob um governo central forte e bem 

estruturado (U.S. DEPARTMENT OF 

STATE, 2019). 

Como isso não aconteceu, os 

EUA desejam agora a estabilização do 

conflito de poder no Congo, bem como 

a restauração territorial do país (ou seja, 

a anexação dos territórios de Katanga e 

Kasai do Sul ao mesmo governo central 

que regerá o Congo). Além disso, o 

interesse americano é de que o Coronel 

Mobutu tenha sucesso em sua 
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empreitada de reger o país: por mostrar-

se amplamente desfavorável à presença 

de tropas e diplomatas do bloco oriental 

no Congo, o Coronel ganhou suporte 

dos EUA (U.S. DEPARTMENT OF 

STATE, 2019; ENCYCLOPÆDIA 

BRITANNICA, 2019).  

Na tentativa de barrar a 

proliferação de ideais socialistas no 

Congo, os americanos planejaram (de 

forma velada) a morte do líder 

Lumumba (BBC, 2019). Agora, buscam 

a solidificação do poder de Mobutu. 

 

França 

 A França se mostrou, 

desde a independência do Congo, muito 

reticente sobre a atuação da ONU no 

país. De fato, o país se absteve de votar 

na Resolução 143 porque um voto 

contrário estancaria a intervenção 

debatida em âmbito do Conselho de 

Segurança e causaria danos à imagem 

do país no cenário internacional, mas 

um voto favorável pareceria censurar a 

Bélgica por ter enviado tropas ao Congo 

(e é propósito da França fortalecer a 

recém-formada Comunidade Econômica 

Europeia. Uma briga com a Bélgica 

atrapalharia a realização desse objetivo) 

(MUKANYA; SAUL, 2010). 

Além disso, o governo francês 

acredita que os problemas do Congo são 

todos relativos a direito interno, o que 

impediria a comunidade internacional 

de agir com base no princípio da não 

intervenção: no fim das contas, não 

seria função da ONU interferir nos 

conflitos congoleses (Ibidem). 

Economicamente, a França tem 

interesse na região de Katanga 

(produtora de minérios), com a qual 

gostaria de negociar. Assim, de forma 

velada, é a favor de uma estabilização 

da área em questão – ainda que sob o 

comando de Tshombe, seja como 

Estado independente ou como unidade 

de um Congo federalista (ibidem). 

Com relação a um possível 

apoio financeiro ao Congo, a França crê 

que deve ser feito unilateralmente pelos 

países que assim desejarem (o que, no 

fim, permitirá à França dar apoio 

financeiro ao Congo em troca de outros 

benefícios), mas diversas nações – 

dentre elas a China – argumentam que 

esse apoio deve vir de um foro 

multilateral: a ONU (ibidem). 

 

Gana 

Gana se tornou independente em 

1957, sendo um dos primeiros países da 
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África subsaariana a conquistar a 

independência. Em 1955, ocorreu a 

conferência de Bandung, que inaugurou 

o movimento dos não alinhados, o qual 

Gana participa. O país também integra o 

grupo de Casablanca, que reúne os 

líderes africanos que defendem o pan-

africanismo, o que influencia 

demasiadamente sua posição acerca da 

crise da República Democrática do 

Congo (BARBOSA, 2015). 

 

Libéria 

A Libéria, assim como a Costa 

do Marfim, integra o grupo de 

Brazzaville-Monróvia. Apoia a 

independência da República 

Democrática do Congo, de forma a 

preservar sua integridade territorial e 

sua soberania como Estado 

independente. O país faz parte do pan-

africanismo moderado, recém-

inaugurado (1960) (BARBOSA, 2015). 

 

Luxemburgo 

Luxemburgo é uma monarquia 

constitucional, seu sistema de governo 

permite um chefe de Estado e um chefe 

de Governo. O país faz parte do acordo 

BENELUX, o que tem se mostrado 

benéfico para o país economicamente 

(FOREIGN COMMERCE WEEKLY, 

1961). O país tem um ambiente atrativo 

para investimentos, inclusive, 

estadunidenses. Sobre a questão 

congolesa o país se mantém disposto a 

apoiar uma solução vinda das Nações 

Unidas e do Conselho de Segurança. 

Peru 

O Peru nos últimos anos passa 

por transformações na economia e em 

sua sociedade. A nação peruana saiu de 

um golpe militar que se estendeu de 

1948 a 1950 e, desde então, vem 

tentando implementar eleições 

democráticas. O país foi colônia 

espanhola, tornando-se independente 

em 1824 (COTLER, 2006). A 

independência e a soberania são valores 

fundamentais para o Estado peruano. 

Acerca da crise congolesa, demonstra 

seus valores principais, apesar de suas 

questões políticas e sociais internas. 

 

Reino Unido  

 No início, o Reino Unido 

mostrava-se favorável ao ponto de vista 

belga: defendia que as vidas dos 

europeus na região deveriam ser 

protegidas a todo custo, e não fazia 

grande oposição à presença de tropas 

belgas no Congo para “manter a 



 

 22 

ordem”. Como a França, se absteve de 

votar na Resolução 143 do Conselho de 

Segurança justamente para não entrar 

em conflito com aquilo que acreditava 

em relação à presença belga no Congo. 

Contudo, o Reino Unido também não 

quer distanciar-se demasiadamente da 

opinião de outros países relevantes no 

cenário global: é essencial manter-se 

nas boas graças de seus parceiros 

comerciais (JAMES, 1996). 

 O objetivo do Reino 

Unido para o Congo é, acima de tudo, 

conseguir a restauração da ordem e das 

leis no território. Muito dependente das 

relações comerciais com outras nações, 

o Reino Unido vê a necessidade de 

estabilizar o Congo sem afetar de forma 

profunda suas estruturas financeiras. 

Acredita o Reino Unido que não deveria 

reunificar as províncias rebeldes à força 

(note-se que a província rebelde de 

Katanga era uma forte região 

mineradora, e invasões militares 

gerariam um distúrbio na economia do 

local): argumenta que a questão da 

reunificação é problema de direito 

interno, não devendo ser resolvida por 

organismos internacionais (Ibidem). 

 Além disso, o Reino 

Unido luta contra a presença de 

lideranças simpáticas ao comunismo no 

governo do Congo. O Reino Unido só 

não pode defender que as Nações 

Unidas intervenham de forma incisiva 

na derrubada do governo de Gizenga 

porque entraria em contradição ao 

argumentar que a situação do 

separatismo de Katanga deveria ser 

resolvida de forma interna, mas não a 

situação de Gizenga (Ibidem). 

Turquia 

A Turquia é uma república 

desde 1923. O país também faz parte do 

movimento dos não alinhados no 

contexto da atual Guerra Fria (VALEZ, 

2010).  O fato de pertencer a esse grupo 

de países influencia sua política externa 

e seu posicionamento a respeito da crise 

da República Democrática do Congo.  

 

União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

 A União Soviética viu, 

logo após a independência do Congo, 

uma chance para trazer o país para sua 

esfera de influência em função das 

ideias de Lumumba, mais à esquerda 

(ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 

2019). 

Com a queda desse governante e 

a instauração de dois centros de poder 
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no país (Leopoldville, sob o comando 

pró-Ocidente de Mobutu, e Stanleyville, 

sob comando de Gizenga), a URSS 

apoiou o governo de Gizenga, como 

forma de  

opor-se ao líder favorável aos EUA 

(Ibidem). 

É também interessante à União 

Soviética uma reunificação do Congo, 

principalmente se as lideranças 

favoráveis ao comunismo conseguirem 

se manter no poder (KENT, 2011). 

 

DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL (DPO) 

Cada delegado deverá entregar, 

na primeira sessão de discussão, o 

Documento de Posição Oficial. O 

documento deverá colocar a posição do 

Estado representado pelo delegado 

frente ao problema em discussão. 

O DPO nada mais é do que um 

documento elaborado pelas delegações 

indicando seu posicionamento para com 

o assunto debatido no comitê. É 

importante que o documento seja 

compatível com a política externa do 

país representado pela delegação, além 

de constar informações claras acerca do 

papel da nação no escopo da discussão.  

● Fonte: Times New Roman;  

● Tamanho: 12;  

● Folha: A4;  

● Texto em cor: Preta;  

● Espaçamento: Simples;  

● Espaço Antes e Depois: 0 pt;  

● Margens: Superior, Esquerda, Inferior 

e Direita – 2 cm;  

● Brasão de Armas ou Emblema 

Nacional do país no Canto Superior 

Direito – no caso de Comitês que não 

são países e, sim, representantes, utilizar 

apenas o logo do Comitê no Canto 

Superior Esquerdo;  

● Logo do Comitê no Canto Superior 

Esquerdo. No caso de não haver um 

logo, será permitido o uso da Bandeira 

do Comitê ou no caso de ser um 

Gabinete Presidencial, utilizar o brasão 

de armas do país;  

● Nome oficial do país, entre o 

emblema/brasão do país e o logo do 

comitê, centralizado, em negrito e 

caixa-alta;  

● Assinatura do(s) delegado(s) no Canto 

Inferior Direito, em cima de uma linha 

em que abaixo está indicada o cargo 

oficial (ex.: Embaixador, Chefe de 

Estado, etc.);  

● O nome deve ser do real representante 

junto ao órgão. Caso essa informação 
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não esteja disponível, o aluno pode 

colocar seu próprio nome;  

● O DPO deve ter apenas uma página. 

Certifique-se de que o documento siga o 

formato exigido pelo XVII Fórum 

FAAP 

Pede-se que não se faça uso de 

citações e não é necessário listar as 

referências bibliográficas. O texto deve 

ser autoral dos delegados. O DPO será 

avaliado pela mesa diretora, que 

considerará a formatação técnica, os 

dois pontos-guias apresentados acima, a 

relevância e coerência do conteúdo 

trazido no texto, o uso correto da 

gramática e ortografia, coesão textual, 

além da norma culta da língua 

portuguesa. 

Pesquisas subsequentes à leitura 

deste Guia de Estudos são fortemente 

recomendadas para a melhor preparação 

dos senhores delegados; reitera-se aqui 

a importância de fontes de pesquisa 

confiáveis. Vide o tópico seguinte para 

indicações de referências de reflexão 

importantes para as discussões. 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS MOTIVADORAS 

 

Levando em consideração esse 

cenário, é tarefa do Conselho de 

Segurança lidar com a crise que se 

apresenta. Os delegados deverão definir, 

dentre outros tópicos que julgarem 

relevantes: qual é o governo central 

cujos pedidos o Conselho de Segurança 

deverá considerar ao determinar um 

curso de ação? De que forma se 

reunificarão as províncias separatistas 

ao resto do país? Como garantir, acima 

de tudo, a segurança dos civis e o 

apaziguamento dos ânimos no Congo? 
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