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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo descrever a história da participação de 

tropas brasileiras na Operação de Paz do Suez e seus benefícios para a projeção 

internacional do Brasil, entre os anos de 1957 e 1967, no Oriente Médio. A pesquisa 

procurou abordar o Conflito de Suez, especificando os antecedentes históricos e a 

eclosão dos conflitos, com os apoios externos e as ações decorrentes dos 

beligerantes; revisar de maneira descritiva a participação das tropas brasileiras na 

Operação de Paz de Suez, abordando os antecedentes, composição das tropas, 

ações durante a operação de paz e final da participação, e reversão das tropas; e 

apresentar os benefícios para a projeção internacional do Brasil, destacando o 

legado para as operações de paz e citando os principais contingentes enviados 

posteriormente. No trabalho foram utilizados uma variedade de documentos 

publicados em livros, revistas, jornais, artigos, teses de mestrado, teses de 

doutorado e rede mundial de computadores, acessíveis ao público em geral. Por 

meio do estudo desse material foi possível concluir sobre os benefícios para a 

projeção internacional do Brasil e propor a continuidade dos estudos sobre o 

assunto.  

Palavras-chave: Operações de Paz, Suez, tropas brasileiras, projeção internacional, 

Brasil. 
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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo describir la historia de la participación de las tropas 

brasileñas en la Operación de Paz de Suez y sus beneficios para la proyección 

internacional de Brasil, entre los años 1957 a 1967, en el Medio Oriente. La 

investigación buscó abordar el Conflicto de Suez, precisando los antecedentes 

históricos y el estallido de los conflictos, con apoyo externo y acciones surgidas de 

los beligerantes; revisar descriptivamente la participación de las tropas brasileñas en 

la Operación Suez Paz, abordando los antecedentes, composición de las tropas, 

acciones durante la operación de paz y fin de participación, y reversión de tropas; y 

presentar los beneficios para la proyección internacional de Brasil, destacando el 

legado de las operaciones de paz y citando los principales contingentes enviados 

posteriormente. El trabajo utilizó una variedad de documentos publicados en libros, 

revistas, periódicos, artículos, tesis de maestría, tesis doctorales y la red mundial, 

accesibles al público en general. A través del estudio de este material, se pudo 

concluir sobre los beneficios para la proyección internacional de Brasil y proponer la 

continuación de estudios sobre el tema. 

Palabras-clave: Operaciones de paz, Suez, tropas brasileñas, proyección 

internacional, Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A participação de tropas brasileiras em missões de paz compõe uma longa 

história. A primeira delas se deu em 1956, em uma das primeiras missões da 

Organização das Nações Unidas (ONU) sob a Força de Emergência das Nações 

Unidas que atuou em Suez. 

Os militares brasileiros trabalharam na fiscalização da cessação das 

hostilidades e da retirada de forças militares do território egípcio. Durante cerca de 

dez anos, o Brasil participou com um batalhão de infantaria na Primeira Força de 

Emergência das Nações Unidas (UNEF I). Essa Força de Emergência se tornou 

uma referência da importância das forças de paz das Nações Unidas. 

No momento em que o Brasil se dispôs a participar de sua primeira missão de 

paz, pode-se afirmar que a capacidade brasileira em política internacional estava 

limitada ao continente sul-americano. Não obstante as antigas relações com o Reino 

Unido, resultado dos largos investimentos desse país no Brasil, os interesses 

brasileiros estavam voltados para os Estados Unidos em fins dos anos 1950. 

Portanto, América do Sul, e América Latina vinham na esteira dos interesses 

brasileiros, seguindo os Estados Unidos (CHAGAS, 2019). 

A participação de qualquer país em missões de paz o coloca sob a 

observação dos demais integrantes da comunidade ou, até mesmo, do sistema 

internacional. Esses integrantes passam a verificar a atuação desse país, na busca 

por identificar os fatores de sucesso ou de fracasso nas referidas missões, o que 

deixa o país participante exposto no cenário internacional. 

            No caso de sucesso, o país que integrou determinada missão de paz tende a 

ser reconhecido como um ator capaz de cooperar para a solução das questões de 

segurança internacional. O que, provavelmente, projeta o referido país no cenário 

internacional. 

O Art 4º, da Constituição Federal de 1988, prevê que: “A República Federativa 

do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: .... 

Inciso VII - solução pacífica dos conflitos; ...”. Assim, a participação brasileira em 

Operações de Paz se constitui no compromisso do Brasil com a solução pacífica de 

litígios e com a segurança coletiva. Nesse contexto, essa participação proporciona 

boas condições para o Brasil expressar seu comprometimento com a ordem global e 

sua capacidade de atuar em outro território com eficiência e sucesso. 
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A participação em Suez foi um importante instrumento para a diplomacia 

brasileira no tocante à política de projetar o país no concerto internacional. Mas 

também em estruturar sua política militar (Defesa) como lastro para aquela projeção. 

Daí que o Batalhão Suez, produto em campo da Missão Brasileira no Suez, tenha se 

mantido incólume por quase onze anos (CHAGAS, 2019). 

A participação brasileira na Força de Emergência das Nações Unidas no 

Canal de Suez, correspondeu aos anseios das lideranças políticas e militares no 

país. Inscrevia-se no quadro histórico da Guerra Fria pelas contendas Leste-Oeste 

e, também, na lógica brasileira em projetar-se internacionalmente, tendo como palco 

as Nações Unidas (CHAGAS, 2019).  

Além disso, para os planejamentos em Defesa elaborados pelas Forças 

Armadas, a participação do Brasil na UNEF I era estratégia fundamental. Por 

gabaritar-se perante os Estados Unidos em dois aspectos: a modernização militar e 

a preservação da Aliança estratégica no continente, com o aprofundamento dos 

Acordos de 1952 (CHAGAS, 2019). 

A Faixa de Gaza que tem sido palco permanente do longo conflito judeu 

palestino e o assunto constante do noticiário internacional, já foi o centro das 

atenções de muitas famílias brasileiras. Apesar desse fato, boa parte da população 

não tem conhecimento que o Brasil enviou para aquela região, durante cerca de dez 

anos, pouco mais de seis mil militares do Exército Brasileiro (XAVIER, 2015). 

           É importante para o cidadão brasileiro e em particular para os oficiais das 

Forças Armadas conhecerem a história de seu próprio Exército. O aprofundamento 

histórico sobre o assunto possibilitará que se conheçam as razões para a 

participação das tropas brasileiras na referida Operação, enriquecendo o 

conhecimento inerente as missões de paz. 

 Desse modo, o estudo da História Militar apresenta tanto um valor 

educacional como utilitário. Permite apreciar a guerra como um todo, e relacionar 

suas atividades em período de paz (CARVALHO, 2001). 

  Além disso, o estudo da História Militar também ajuda a desenvolver um 

modo de pensar profissional, ou seja, uma atitude mental. Estudada em 

profundidade, permite ver a guerra, segundo a decantada expressão de Clausewitz, 

como um camaleão, um fenômeno que alimenta e suga a sociedade que a provoca 

(CARVALHO, 2001). 
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  A História Militar assumiu maior importância, viu-se inseparável do contexto 

histórico dos povos, ultrapassou os umbrais dos estabelecimentos de ensino militar, 

penetrou nas universidades dos países desenvolvidos e despertou o interesse tanto 

do meios acadêmicos quanto das classes armadas (CARVALHO, 2001).   

 No que concerne à importância histórica, é possível depreender da 

participação de tropas brasileiras na Operação de Paz do Suez diversos aspectos 

interessantes para conhecimento geral, fato esse que corrobora com a proposição 

do tema feita pelo Estado Maior do Exército (EME).  

 Entre 1957 e 1967, muitos jovens do Brasil deixaram seus lares em busca de 

aventura e melhor situação financeira. O Batalhão Suez, como ficou conhecido na 

época o contingente de militares que atuou no Oriente Médio a serviço da 

Organização das Nações Unidas (ONU), recebeu a missão de apaziguar o conflito 

entre Israel e Egito. O Batalhão integrou a Força de Emergência das Nações Unidas 

- UNEF que era composta por vários países (XAVIER, 2015). 

           Dessa forma, é imperioso realizar uma abordagem da Guerra de Suez, 

especificando os antecedentes, as causas, os participantes, os apoios externos e o 

desenrolar das ações; entre outros aspectos, visando contribuir para o 

esclarecimento da operação de paz naquela região. 

            Com isso, o trabalho, também, objetiva esclarecer a política e estratégia 

utilizadas no espaço geográfico do conflito, através da revisão histórica do período 

da batalha e como se desenvolveu a guerra. 

Em linhas gerais, o Brasil possui um rico histórico de participação em 

operações de paz, que foi iniciado com a atuação em Suez. Assim, cabe uma 

abordagem para apresentar o que essa participação proporcionou ao país em 

termos de benefícios relacionados a projeção internacional. 

         Visando ao entendimento dessa participação, torna-se fundamental também 

abordar as intervenientes políticas, econômicas e militares brasileiras vividas à 

época da operação de paz em Suez, ou seja, fazer uma revisão histórica do 

momento em que o Brasil é inserido no contexto da operação citada.    

   E sob a mesma ótica de importância, o trabalho irá apontar implicações das 

relações entre os Estados envolvidos no cenário de Suez quanto à participação das 

tropas brasileiras na missão de paz, objetivando levantar os benefícios para a 

projeção internacional do Brasil à época do conflito. 
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 Diante do cenário anteriormente elencado, verifica-se a importância da 

participação de qualquer país em missões de paz, tanto para o cenário mundial 

como no âmbito regional. Faz-se necessário o conhecimento das áreas de fricção do 

da região do Suez, para compreender a geopolítica com a ótica do estudo sobre as 

causas da guerra e o desenrolar da operação de paz. 

 Assim, esta pesquisa se depara com o seguinte problema:  

 Através da análise pormenorizada da participação de tropas brasileiras na 

Operação de Paz de Suez e de como se deu essa atuação, é possível afirmar que 

foram gerados benefícios para a projeção internacional do Brasil? Em caso positivo, 

quais foram esses benefícios? 

Do problema elencado acima, fica definido o objetivo geral desta pesquisa 

como sendo descrever a participação de tropas brasileiras na Operação de Paz 

de Suez e, por meio dessa descrição, confirmar a questão de estudo de que essa 

participação gerou benefícios para a projeção internacional do Brasil. 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

a. Abordar o Conflito de Suez, especificando os antecedentes históricos e a 

eclosão dos conflitos, com os apoios externos e as ações decorrentes dos 

beligerantes, com vistas a esclarecer a política e estratégia utilizadas no espaço 

geográfico do conflito; 

b. Revisar a participação das tropas brasileiras na Operação de Paz de 

Suez, abordando os antecedentes, composição das tropas, ações durante a 

operação de paz e final da participação, e reversão das tropas; e 

c. Apresentar os benefícios para a projeção internacional do Brasil, 

destacando o legado para as operações de paz e citando os principais contingentes 

enviados posteriormente. 

     

2 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa será descritiva, explicativa e bibliográfica, seguindo a 

taxionomia de Vergara (2015). Para Vergara, “a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou determinado fenômeno”, assim esse 

trabalho irá discorrer sobre os acontecimentos do Conflito de Suez e as ações do 

Batalhão de Suez. Explicativa ao buscar mediante a apuração e levantamento do 
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maior número de dados apresentar as razões que levaram a participação das tropas 

brasileiras na Operação de Paz de Suez. Por fim, bibliográfica, pois será baseada 

em material publicado em livros, revistas, jornais, artigos, teses de mestrado, teses 

de doutorado, rede mundial de computadores, acessível ao público em geral, como 

por exemplo, nas obras das bibliotecas militares.   

 

2.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

   Um aspecto importante reside na delimitação dessa pesquisa. O universo 

pesquisado se refere às bibliografias e documentos históricos tanto sobre o Conflito 

de Suez quanto sobre a participação de tropas brasileiras na Operação de Paz do 

Suez. 

           Além disso, o universo abrangerá também a exploração das características 

da região e o contorno geopolítico da época, assim como as peculiaridades vividas 

pelo Brasil na época. 

 

2.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

 

            Numa pesquisa científica, o método é a garantia de que o papel social da 

ciência prevalecerá sobre os interesses ou visões dos pesquisadores. Um método 

coerente e claro é condição fundamental para que se possa atribuir valor científico a 

qualquer estudo ou observação da realidade. 

            Esse artigo optou por uma metodologia do tipo ideal, pois a mesma é a que 

melhor permite realizar com mais exatidão os fatos existentes na historiografia do 

Conflito de Suez e da participação de tropas brasileiras na Operação de Paz do 

Suez. 

  

3 O CONFLITO DE SUEZ 

 

a. Antecedentes históricos 

              Em outubro de 1956, uma coalizão formada por Grã-Bretanha, França e 

Israel desfechou um ataque militar contra o Egito. A chamada Guerra de Suez, se 

constituiu como um confronto emblemático da instabilidade característica do 

ordenamento internacional do período. Nesse conflito, atores regionais – Egito e 
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Israel, potências coloniais – França e Grã-Bretanha e as duas superpotências 

mundiais – Estados Unidos e União Soviética, atuaram todos em um mesmo 

cenário, manifestando nitidamente as implicações globais do conflito árabe-

israelense (SALGADO NETO, 2010).         

Ocupando uma área de aproximadamente 6,7 milhões de Km2, o Oriente 

Médio é o ponto de convergência de três continentes, os quais mais se 

aproximavam pela construção do Canal de Suez, fazendo renascer a navegação do 

Mar Mediterrâneo. Esse espaço engloba, de uma maneira geral, terras da Turquia, 

da Síria, da Arábia Saudita, do Egito, da Jordânia, do Irã, do Iraque, do Iêmen, do 

Kuwait, do Líbano e de Israel; cuja importância econômica devia-se, exclusivamente, 

pela existência dos maiores depósitos petrolíferos do mundo (COUTINHO, 1979). 

Localizada no Egito a região de Suez foi o local escolhido para a construção 

de um canal que ligava essa região, no Mar Vermelho, ao Port Said, no Mar 

Mediterrâneo. Ele diminuiria a distância comercial entre a Ásia e a Europa (XAVIER, 

2019). 

Por meio da concessão do governo egípcio, em 1854, os franceses formaram 

a Companhia Universal do Canal Marítimo Suez que tinha por objetivo construir o 

canal e explorá-lo por noventa e nove anos a partir da sua abertura. Somente em 

1859 a construção começou e levou dez anos para ser concluída. Nos primeiros 

anos, sua administração ficou a cargo dos egípcios e dos franceses. Em 1875, o 

Egito vendeu sua parte do canal para o Reino Unido, em decorrência de uma crise 

econômica ocasionada, em parte, pelos investimentos na construção da obra 

(XAVIER, 2019). 

O fim do conflito mundial (1939-1945) marcou a retirada britânica da 

Palestina. A incapacidade inglesa e, depois, da própria ONU, de solucionar os 

problemas da região, permitiu a esta tomar uma decisão complexa e controversa, e 

que ainda, atualmente, traz reflexos banhados em sangue, dor e sofrimento para 

palestinos e israelenses. Sem uma consulta prévia aos árabes, em 1947, a ONU 

vota a favor da divisão da Palestina bíblica em dois futuros Estados: um judeu e 

outro árabe palestino, colocava, deste modo, a cidade de Jerusalém sob controle 

internacional. A população judia, embora em menor número, teria direito à maior 

parcela do território sobre a maioria árabe, o que aumentou ainda mais a 

animosidade contra o Império britânico e Israel. Esta decisão foi sobejamente 



17 
 

rejeitada pela Liga Árabe formada por Egito, Iraque, Transjordânia, Líbano e Síria 

(FILHO, 2009). 

Poucas horas após a retirada britânica, em 14 de maio de 1948, David Ben-

Gurion, político do Partido Trabalhista, declarou a independência do Estado de Israel 

e tornou-se seu Primeiro-ministro. Os países árabes, contrários à sua criação, 

enviaram tropas para a fronteira, e teve início a primeira guerra árabe-israelense, 

que terminou em janeiro de 1949, com a vitória de Israel, que passou a controlar 

75% do território da Palestina. Em outras palavras, o novo Estado aumentou seu 

território um terço a mais do que o determinado pela ONU, enquanto parte das 

fronteiras destinadas a ser o futuro Estado Palestino foi anexada pela Jordânia, que 

ainda tomou o setor oriental de Jerusalém, que se torna uma cidade dividida, pois já 

tinha o setor ocidental ocupado pelos israelenses. O Egito, por seu turno, ocupou 

toda a extensão da Faixa de Gaza. No plano das conquistas territoriais, em 1967, 

durante a Guerra dos Seis Dias, Israel conquistou também a Cisjordânia e a Faixa 

de Gaza. Nesse ambiente político hostil, cerca de 800 mil árabes palestinos fugiram 

da região do conflito e se espalharam pelos países vizinhos (FILHO, 2009). 

Sessenta anos após a partilha, os palestinos ainda não têm um Estado 

nacional, nem um lugar na Organização das Nações Unidas. Atualmente, mais de 

sete milhões de palestinos estão, em sua maioria, dispersos pelos países árabes e 

pelo resto do mundo (FILHO, 2009). 

O Egito vivia uma crise após o término da primeira Guerra Árabe-Israelense 

(1948-1949). O rei Farouk foi acusado de ser responsável pela derrota do Egito 

diante de Israel e sua submissão ao Reino Unido. Em julho de 1952, um grupo de 

oficiais liderados pelo general Mohamed Naguib e pelo coronel Gamal Abdel Nasser, 

denominado “Oficiais Livres”, depõe o rei Farouk e proclamam a república. O 

general Mohamed Neguib foi então escolhido como primeiro presidente da 

República do Egito. Em 1954 Nasser derruba Naguib e se torna presidente. Inicia 

reformas econômicas, sociais e militares. Diante da crise financeira que atingia o 

país e na tentativa da prosseguir no objetivo das reformas Nasser procura apoio 

financeiro dos EUA, Inglaterra, França e o Banco Mundial, mas recebe a recusa de 

todos. O que deixava como única opção um empréstimo soviético então proposto 

(XAVIER, 2019). 

 Portanto, as opções de Nasser eram uma associação ao bloco comunista na 

Guerra Fria, ou a nacionalização do Canal de Suez, único empreendimento do país 
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capaz de, com sua renda, financiar a construção de uma barragem (a Alta Represa 

do Nilo, em Assuã), a fim de melhorar aproveitamento econômico da produção 

agrícola (XAVIER, 2019). 

 

b. A eclosão do conflito e ações decorrentes dos beligerantes 

O ano de 1956 foi economicamente desastroso para o Egito e, com uma 

negativa de ajuda do ocidente, o líder egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou a 

companhia que administrava o Canal de Suez, importante via marítima que ligava o 

Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, por onde era transportada a maior parte do 

petróleo produzido no Oriente Médio/Golfo Pérsico e consumido na Europa 

(SALGADO NETO, 2010). 

A nacionalização do Canal de Suez por Nasser implicou na tomada pelo 

Estado egípcio de uma empresa anglo-francesa que, muito mais que um 

empreendimento empresarial, era a herança da presença inglesa na região desde 

1857, quando da compra das ações egípcias do Canal. Para os franceses era a 

continuação de sua influência no Egito (XAVIER, 2019). 

O conflito entre os beligerantes possuía contornos bem definidos muito antes 

de Nasser nacionalizar a Companhia do Canal de Suez. A guerra foi o ápice de um 

gradativo processo de deterioração das relações entre Grã-Bretanha, França e 

Israel, de um lado, e Egito, de outro (SALGADO NETO, 2010). 

A crise no Suez tocou, também, em problemas geopolíticos mais amplos, 

inseridos na dinâmica da Guerra Fria, já que a Guerra de Suez foi articulada à 

disputa por áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética na região. 

Com efeito, as duas superpotências foram atores relevantes no cenário da crise, 

seja em seus antecedentes, seja em seu desfecho. A Crise de Suez fez a Guerra 

Fria irromper de forma definitiva no conflito do Oriente Médio e, o que é importante 

ressaltar, com todo o potencial nuclear envolvido (SALGADO NETO, 2010). 

           Grã-Bretanha e França, carentes de petróleo, procuravam pretexto para 

intervir e Israel, ameaçada pela presença militar egípcia no Canal de Suez, lhes deu 

essa oportunidade. Assim, Israel desencadeou a Operação Kadesh, invadindo a 

Faixa de Gaza em direção ao Canal de Suez, para eliminar as bases egípcias 

(COUTINHO, 1979). 
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Essa primeira reação de Israel resultou na invasão do Egito, marchando para 

Suez, pois Nasser garantiu a livre navegação de embarcações de qualquer país – 

menos a Israel, que nem sequer foi reconhecido pelo Egito (XAVIER, 2019). 

O apoio logístico europeu garantiu a invasão israelense, com o desembarque 

de tropas de franceses e ingleses na região do Canal de Suez, bem como na 

importante e estratégica cidade de Port Said. Como represália, os egípcios 

afundaram alguns navios, impedindo sua utilização. Do ponto de vista das ações 

militares, as potências europeias ocuparam a fatia que lhes era mais cara, a zona do 

Canal, enquanto as tropas israelenses invadem a Península do Sinai e a Faixa de 

Gaza, avançando em direção ao Canal. Seguindo um desenho tático próprio, as 

Forças de Defesa de Israel (FDI) também ocuparam o setor Oeste do território 

jordaniano, de tal forma que parte de Jerusalém ficou dentro dos limites de Israel. A 

ação apoiada por tropas francesas e inglesas, em 29 de outubro de 1956, tinha 

como pretexto eliminar supostas bases de comandos egípcios, instaladas na região. 

Isto posto justificava a intervenção militar aos franceses e ingleses na região (FILHO 

2009). 

 No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos reconheciam a importância 

estratégica do Egito e já pensavam em utilizá-lo como base para ataques ao 

território soviético. Porém, o líder egípcio Nasser praticava uma política externa 

pendular, ora tendendo para os Estados Unidos e ora tendendo para a União 

Soviética. Dessa maneira, a negativa de ajuda norte americana para a construção 

da represa de Assuã e os constantes ataque de Israel a faixa de gaza definiram a 

posição de Nasser a favor da União Soviética, onde foi buscar apoio em armamento 

para fazer frente ao exército israelense (SALGADO NETO, 2010). 

Após a invasão israelense, configurou-se uma delicada situação que envolvia 

os interesses de quatro potências: Grã-Bretanha, França, e, por extensão, dos 

Estados Unidos e União Soviética. De alguma forma, essas potências procuravam 

manter sua influência no Oriente Médio, fosse por interesses políticos, fossem 

econômicos e militares. Em virtude do acirramento do conflito e do fracasso do 

Conselho de Segurança da ONU, na solução política do problema que envolvia dois 

de seus integrantes, a Grã-Bretanha e a França, o caso foi então, levado à 

Assembleia Geral. O grande impasse internacional estava criado, o clima político 

tornou-se tenso e aumentaram as ameaças de intervenção, tanto por parte dos EUA, 

como por parte da então URSS, o que poderia gerar outra guerra de proporções 
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mundiais. Enquanto a URSS mostrava-se simpatizante das causas árabes, por outro 

lado, França e Inglaterra buscavam apoio entre os demais países ocidentais. A 

posição soviética pró-Egito fica evidente em uma carta endereçada à ONU, em que 

seu representante deixava claro que “a agressão aos árabes não seria tolerada” 

(FILHO, 2009). 

Enquanto Israel atacava o Egito, França e Reino Unido passam a ter um 

pretexto para o envio de ultimato para os dois países em conflito para retirada de 

suas tropas em até 12 horas. O Egito não aceitou os termos e tropas de um 

comando franco-britânico foram desembarcadas na região de Suez para atuarem 

junto a Israel, no dia trinta e um de outubro de 1956, bombardeando instalações 

militares egípcias e ocupando parte do Canal, o que tornou a situação bastante 

delicada (COUTINHO, 1979). 

           Em virtude da situação de extremo conflito que se desenhava naquela área, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) sentiu que só o término da luta armada com 

a retirada das tropas do território egípcio poderia afastar a ameaça à Paz Mundial, 

tendo, pela primeira vez, consciência da necessidade de sua intervenção. Assim, foi 

estabelecida uma resolução para cessar as hostilidades, com retirada das tropas 

franco-britânicas e recuo das tropas israelenses, porém viu-se a necessidade de 

apoio para poder fazer valer essa decisão. Sendo esse o estopim para a criação do 

“comando das nações Unidas para uma Força Internacional de Emergência” 

(COUTINHO, 1979). 

A Assembleia Geral determinou o envio de uma tropa multinacional de 

Emergência para garantir o cessar-fogo e o cumprimento da Resolução; e foi 

aprovado o comando das Nações Unidas proposto pelo então secretário-geral da 

ONU, o sueco Dag Hammarskjold. Surgia a “Força de Emergência das Nações 

Unidas” (sigla em inglês, UNEF). Firmaram-se, então, os princípios de sua 

organização, efetivo, missão, recrutamento e recursos financeiros (FILHO, 2009). 

Seria estabelecida uma zona neutra entre Israel e Egito, a ser ocupada pela 

UNEF. As primeiras unidades da Força de Emergência das Nações Unidas 

chegaram ao Egito a 15 de novembro de 1956. Mas somente uma semana depois é 

que franceses e britânicos deixaram Porto Said, enquanto Israel permaneceu no 

território invadido até fevereiro de 1957, quando, finalmente, a Força Internacional 

de Paz iniciou suas ações. No começo, atuou monitorando o conflito e criando a 

Linha de Demarcação de Armistício (sigla em inglês, ADL), e, aos poucos, 
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“apaziguando” a região, fazendo com que as tropas de Israel retornassem para além 

da Linha neutra estabelecida (FILHO, 2009). 

A Guerra de Suez (1956) foi a segunda desde a partilha da Palestina em 

1947. Diante das pressões diplomáticas da ONU e das duas maiores potências 

mundiais de então, a União Soviética e os EUA, exigindo de Israel, França e 

Inglaterra o fim da guerra e a cessação das hostilidades na região, os europeus se 

retiraram. O Egito, por seu turno, reabriu o Canal no dia 09 de abril de 1957 (FILHO, 

2009). 

 

 

4 A PARTICIPAÇÃO DAS TROPAS BRASILEIRAS NA OPERAÇÃO DE PAZ DO 

SUEZ 

 

a. Antecedentes 

            Com a crise do Canal de Suez, deflagrada em outubro de 1956, o Brasil é 

chamado a participar da força de paz, deliberada pela Assembleia Geral 

extraordinária das Nações Unidas. Juntamente com uma dezena de países que 

expressam o caráter heterogêneo daquela Assembleia – Colômbia, Ceilão, Índia, 

Canadá, Tchecoslováquia, Irã, Birmânia, Indonésia, Iugoslávia e Romênia. Contudo 

prevaleceram os planeamentos da Secretaria Geral da ONU, tendo à frente o 

Secretário Geral, Dag Hammarskjöld, que estabelecerá organicamente a força. E 

incluirá nela os países citados, do mesmo modo que excluirá outros. E o Brasil foi 

incluído (CHAGAS, 2019). 

Os fatos internacionais alcançaram o governo de Juscelino Kubitschek 

inaugurado naquele mesmo ano de 1956. A hábil articulação política do presidente, 

de seu chanceler, e de suas lideranças no Congresso Nacional, determinaram a 

conexão com o episódio Suez. De modo geral, os políticos lograram convergir as 

demandas internas do governo com as demandas externas, e nesse ponto, Suez se 

perfilou em intersecção com ambos. Com foco na tentativa de harmonizar o país 

pela senda do desenvolvimento e prestígio internacional, o presidente Kubitschek 

não prescindiu a convocatória do Brasil pelos pesos pesados da política mundial no 

tocante ao caso Suez (CHAGAS, 2019). O país vivia um voluntarismo internacional, 

uma arrancada econômica e uma harmonização política (BENEVIDES, 1976). 
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O Brasil fazia parte geopoliticamente do círculo concêntrico de poder que 

gravitava em torno da superpotência ocidental, os Estados Unidos. As principais 

forças políticas brasileiras, eram conscientes dos vínculos que estreitavam as 

classes empresariais brasileiras com o mercado americano. E a própria política 

externa dos Estados Unidos visualizava esses vínculos e os promoviam, pois era um 

valioso ativo ter como cliente o maior Estado latino-americano (CHAGAS, 2019). 

No contexto da época, o país era terreno favorável à instalação industrial de 

matriz estrangeira, com as políticas de substituição de importações aceleradas por 

JK e sucessores. Interessava ainda por sua posição privilegiada no continente, 

fronteiriço com a maioria dos países sul-americanos e por possuir a maior zona 

costeira do Atlântico. Pela constatação de valiosos recursos minerais, com amplas 

reservas em regiões de escasso povoamento, os interesses americanos voltavam-se 

para o Brasil em múltiplos sentidos (CHAGAS, 2019). 

Por meio de um Executivo voltado para o desenvolvimentismo, ancorado 

teoricamente nos postulados cepalinos dos dirigentes estatais, capitaneou a 

ofensiva industrial endógena e exógena. E capitaneou mobilizar a política 

internacional nos fóruns, eventos e horizontes que surgiam a todo instante 

(CASTRO, 1961). Nessa lógica, surge o interesse do governo brasileiro em 

participar da Força no Suez. 

Em política internacional o Brasil contava com a experiente e hábil equipe do 

Ministério das Relações Exteriores do governo JK, que já vinha erigindo os 

fundamentos da política externa independente, autônoma e voltada para os 

interesses nacionais. Desta feita, o governo JK buscou conferir novo enfoque à linha 

já adotada pelo Itamaraty, e injetou mais dinamismo na política externa brasileira. 

Participação nos organismos internacionais, nas conferências intergovernamentais 

do continente, e na abertura para os países europeus. A estratégia do governo 

brasileiro era mover o país em três frentes, todas congruentes: a) promover o 

desenvolvimento capitaneado pela indústria; b) associação com as potências 

industriais em crescimento – pós-guerra – atraindo os investimentos em capital e 

produção e c) buscar projetar o país como importante e decisivo ator, sobretudo na 

América do Sul (CHAGAS, 2019). 

O período da missão na região de Suez compreendeu os governos de 

Juscelino Kubitschesk (1956-1961), Jânio Quadros (Jan a Ago 1961), João Goulart 
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(1961-1964), Castelo Branco (1964-1967) e Costa e Silva (1966- 1969), encerrando 

em junho de1967 (XAVIER, 2019). 

Por ocasião do período vivenciado pela missão de paz em Suez ressaltamos 

que as conjunturas internas e externas de cada governo assumem posturas 

distintas. O governo JK inicia “abertura das portas” da economia do País ao capital 

estrangeiro. Na política interna o principal destaque de JK foi o Plano de Metas que 

visava reformas nos setores de energia, transportes, alimentação, indústrias de base 

e educação e que prometia que faria o país prosperar “50 anos em 5”. No âmbito 

externo, com a “Guerra fria”, fica claro o alinhamento do Brasil com os EUA 

(XAVIER, 2019). 

 Sucedendo a JK, apesar de permanecer no cargo por sete meses, Jânio 

Quadros foi o precursor de uma política externa independente procurando uma 

aproximação com os países do “Terceiro Mundo”. No plano interno o seu governo 

atravessou um período de desemprego e alta da inflação (XAVIER, 2019). 

Com a inesperada renúncia de Jânio Quadros, assumiu o seu vice-presidente 

João Goulart, o “Jango”, como era conhecido. Os setores conservadores do meio 

civil e militar acusavam-no de querer organizar uma república sindicalista no país. 

Jango teve que acatar um “parlamentarismo” para assumir a presidência. Vitorioso 

com o plebiscito de 1963 segue na presidência, agora de fato. O seu governo 

recebeu uma herança do curto governo de Jânio Quadros sendo marcado por uma 

crise econômica e política gerada pela alta dívida externa do País (XAVIER, 2019). 

No governo de Castelo Branco (1964 – 1966) a missão prossegue, sendo 

encerrada no governo de Costa e Silva em 1967, quando então tem o reinício do 

conflito entre Israel e Egito (XAVIER, 2019). 

A Missão em Suez constituiu uma investida do Estado brasileiro em 

posicionar-se a nível internacional, perante as Nações Unidas e perante a 

vizinhança sul-americana. Em primeiro plano porque as lideranças brasileiras 

consideravam ser direito do Brasil status de igualdade entre as grandes potências, 

tanto pelo peso geográfico detido no continente, quanto pela participação na vitória 

aliada durante a Segunda Guerra Mundial (CHAGAS, 2019). 

 

b. Composição das tropas 

No ano de 1957 ocorreu a primeira participação do Brasil com tropa em 

missões de paz. O conhecido Batalhão Suez integrou a Força de Emergência das 
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Nações Unidas (UNEF-1, sigla em inglês), até 1967, por ocasião do término da 

missão. A Força fora mobilizada para supervisionar o cessar fogo e a retirada de 

tropas de Israel, França e Reino Unido que tinham invadido o Egito após a 

nacionalização do Canal de Suez pelo presidente Nasser, em 1956. Foram 20 (vinte) 

contingentes de, aproximadamente, 600 (seiscentos) militares ao longo de dez anos 

(palestra do Gen Bda Elias Rodrigues Martins Filho, ESG-2015). 

Ao ser criada a UNEF-1, ficou estabelecido que a força de paz só atuaria em 

legítima defesa, disporia do consentimento do país onde atuasse e seria formada 

por contingentes de países que atenderiam, voluntariamente, a um convite da 

Assembleia Geral da ONU. Apresentaram-se vinte e quatro nações, das quais dez 

foram selecionadas e, posteriormente, sete compuseram a UNEF, dentre essas o 

Brasil (COSTA,1981), por satisfazer as condições impostas, principalmente a de não 

ter qualquer interesse na área (COUTINHO, 1979). 

Após ser formalmente convidado a participar da Força de Emergência, no dia 

08 de novembro de 1956, o Brasil apresentou ao Congresso Nacional uma 

exposição de motivos, tratando da Resolução da Assembleia Geral da ONU, que 

criava a Força Internacional de Paz. Adentrando pela economia das legislações 

nacionais, que puseram o Batalhão Suez em funcionamento (FILHO, 2009). 

A organização do destacamento brasileiro teve início com o Decreto 

Legislativo nº 61, de 22 de novembro de 1956, que autorizava o Presidente da 

República a enviar um contingente de valor batalhão para integrar a UNEF-1. Foi 

ativado pela 1ª Divisão de Infantaria, o III/2º Regimento de Infantaria, que passou a 

ser denominado de Batalhão Expedicionário e, ao desembarcar no Egito, recebeu a 

denominação de Batalhão Suez (COSTA, 1981). 

No documento, ele estabelece os motivos e a função do Contingente a ser 

enviado (FILHO, 2009). 

Art. 1º - É o presidente da República autorizado a tomar as medidas 

necessárias para que o Brasil contribua com um contingente militar 

do valor de um Batalhão independente, para a formação ou 

integração da Força Internacional de Emergência, instituída em 

consequência da Resolução da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, de 7 de novembro de 1956, com o objetivo de manter a paz 

e a segurança internacional na região compreendida entre o Canal de 

Suez e a Linha de Armistício entre Israel e o Egito fixada na mesma 

Resolução. 
 

Em ofício, o ministro da Guerra solicitou ao presidente da República, o crédito 
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extraordinário inicial no montante de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de 

cruzeiros), para atender as despesas do III/2º RI no exterior, com a seguinte 

discriminação: vencimento, ajuda de custo e outras vantagens para um período de 

seis meses: Cr$ 33.000.000,00. Material bélico, de intendência, de saúde, de 

engenharia, de motomecanização e outros: Cr$ 47.000.000,00. O pedido foi feito 

com a exposição de motivos reservada nº 33, de 4/12/1956. O presidente da 

República Juscelino Kubitschek, mediante Decreto Reservado nº 40.502 – A, de 

10/12/1956, abriu Crédito Extraordinário para cobrir tais despesas (FILHO, 2009). 

A missão atribuída ao Batalhão Suez como representante do Brasil na 

Integração da Força Internacional de Emergência, instituída em consequência da 

Resolução da Assembleia das Nações Unidas, de 7 de novembro de 1956, foi 

considerada como SERVIÇO NACIONAL RELEVANTE, tendo em vista a sua 

destacada significação na preservação da paz e a segurança internacional (FILHO, 

2009). 

O arcabouço legal estabelecia ainda que “o contingente brasileiro que 

integrará a UNEF, em operação no Egito, não participará de qualquer ação que 

signifique a homologação de conquista territorial obtida com o uso da força e 

permanecerá o tempo que for julgado necessário ao cumprimento de sua missão”. 

Aqui o Decreto procurou ajustar-se ao estatuto da Carta das Nações Unidas que 

deplora qualquer tipo de aquisição de terras pela violência (FILHO, 2009). 

Por último, a Unidade recebeu autonomia administrativa pela Portaria número 

197, de 20 de novembro de 1956, tornada efetiva em 15 de dezembro. Dessa forma, 

passava a existir, de fato e de direito, o 3º Batalhão do 2º Regimento de Infantaria 

(3º/2º RI), o Batalhão Suez (FILHO, 2009). 

Inicialmente, a Unidade era denominada de “Batalhão Expedicionário”. 

Somente após a chegada da tropa ao Egito foi que recebeu o nome “Batalhão 

Suez”, pelo qual ficou mais conhecida. Para comandar o Batalhão foi escolhido o 

Coronel de Infantaria Iracílio Ivo de Figueiredo Pessoa. Também se faz oportuno 

informar que, em duas oportunidades, a Força de Emergência foi comandada por 

generais brasileiros. Em 1964, pelo general Carlos Flores de Paiva Chaves; que, em 

1965, foi substituído pelo general Sizeno Sarmento (FILHO, 2009). 

            A missão do Batalhão Suez era “Garantir e supervisionar a cessação das 

hostilidades na área, dentro de seu setor, bem como interpor-se entre os 

beligerantes, a fim de se evitar violações e choques armados” (COSTA, 1981). 
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O primeiro contingente era formado, além de oficiais, subtenentes, sargentos, 

cabos e soldados “antigos” e por soldados recrutas. O processo de seleção ocorria 

no âmbito dos comandos militares de áreas que englobavam organizações militares 

do Exército distribuídas nos diversos estados e territórios da federação (XAVIER, 

2019). 

Os voluntários deveriam preencher os seguintes requisitos: ser reservista de 

primeira categoria do Exército; ser alfabetizado; ser solteiro, não ser arrimo e não ter 

filhos; ter a idade máxima de acordo com as portarias em vigor; ter tido boa conduta 

no período em que esteve incorporado; ser submetido à seleção, segundo as 

normas vigentes, ser considerado “apto” na inspeção de saúde; ter no mínimo 1,65m 

de altura. Conforme as portarias do Exército, dava-se preferência aos voluntários 

que fossem atletas; que tivessem fluência verbal do idioma inglês; árabe ou outra 

língua estrangeira, não sendo um aspecto obrigatório, mas que possuía relevância 

no processo de escolha (XAVIER, 2019). 

A partir do segundo contingente o encargo de seleção de cabos e soldados, 

além dos reservistas se tornou rotativo entre os diversos comandos militares do 

Exército Brasileiro espalhados pelo Brasil. Formaram-se contingentes em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e outras capitais, 

tornando nacional a constituição do Batalhão (XAVIER, 2019). 

Os contingentes organizados com os cabos e soldados reservistas voluntários 

passavam por um período curto de preparação que visava readaptá-los à vida 

militar. Havia a necessidade de atualizá-los e enquadrá-los, o que foi executado 

através de um programa para nivelamento da instrução do pessoal no 

aquartelamento do 2º Regimento de Infantaria e principalmente, no Campo de 

Instrução de Gericinó (CIG), no Rio de Janeiro com a instrução ministrada de 

técnicas de patrulhas, exercícios de tiro e ordem-unida (XAVIER, 2019). 

Em dezembro de 1956 partiu o destacamento precursor que era composto de 

cinquenta militares - cinco oficiais, nove sargentos, sete cabos e vinte nove 

soldados, por aeronave. Em janeiro de 1957, partiu o primeiro contingente formado 

por quinhentos e trinta e um militares: quarenta e um oficiais e quatrocentos e 

quarenta e uma praças, entre subtenentes, sargentos, cabos e soldados, por mar, 

viajando treze mil quilômetros em onze dias. A cada ano o pessoal era substituído, o 

que permitia a permanência do homem na área por um período de um ano. Essa 

operação, realizada inicialmente pelos navios de transporte da Marinha passou, 
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posteriormente, a ser atributo da Força Aérea Brasileira, sendo o custeio e encargo 

da ONU (XAVIER, 2019). 

 
                Figura 1 

               Fonte: disponível em <www.batalhaosuez.com.br> 

 

A figura 1 mostra JK cumprimentando oficiais do Exército durante a 

solenidade de partida dos primeiros contingentes do Batalhão Suez que antes do 

embarque desfilavam em frente ao Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. 

O armamento individual do soldado era o antigo fuzil FO 1908, enquanto para 

os oficiais era a pistola e revólver .45 e para os sargentos a metralhadora INA 

(Indústria Nacional de Armas). As armas coletivas utilizadas eram as metralhadoras 

Browning .30 e .50, o morteiro .60 e o lança-rojão 2.36 (XAVIER, 2019). 

A Unidade enviada ao Egito não diferia do que vem a ser um batalhão 

convencional. De maneira geral, Batalhão é uma unidade militar composta por 

quatro Companhias. Desagregando o Batalhão Suez em sua estrutura 

organizacional, pode-se ver que o 3º/2º RI era constituído da seguinte forma: 

- Comandante e Estado-Maior; 

- Três Companhias de Fuzileiros (7ª, 8ª e 9ª Cias de Fzl); 

- Uma Companhia de Comando e Serviço (Cmdo Sv); 

- Um Pelotão de Polícia Especializada (PE); 

- Um depósito misto (FILHO, 2009). 

Do ponto de vista da sua constituição, as Companhias militares, montadas no 

Sinai, geralmente possuíam 150 homens, assim distribuídos: 
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- 01 capitão comandante; 

- 01 segundo-tenente (subcomandante); 

- 03 segundos-tenentes (comandante de pelotão); 

- 01 primeiro-sargento (serviço burocrático); 

- 10 terceiros-sargentos auxiliares (09 seriam Cmt dos GCs – grupos de 

combate); 

- 01 cabo para cada GC; 

- 10 soldados para cada GC (FILHO, 2009). 

 

c. Ações durante a operação de paz, final da participação e reversão 

das tropas 

Após a chegada ao Egito, o Batalhão brasileiro passou por três fases: A 

primeira teve início no dia 8 de fevereiro e foi até 7 de março de 1957, para a 

ambientação no acantonamento de Omar Camp, nas proximidades da cidade de El 

Ballah. A segunda fase, de 7 de março a 22 de janeiro de 1958, foi o momento de 

substituição do Exército de Israel, no Sinai e na Faixa de Gaza. A terceira fase teve 

início a 22 de janeiro de 1958, e durou até 1967, quando o Batalhão Suez exerceu a 

vigilância da Linha de Demarcação de Armistício (ADL) entre o Egito e Israel. Uma 

vez integrada à UNEF, observou-se, então um esquema de revezamento de 

contingentes, que a cada seis ou sete meses substituía metade do efetivo da tropa 

(FILHO, 2009). 

Além das instalações de Comando das Forças da ONU existiam duas 

Companhias brasileiras em Rafah Camp, a 7ª Cia e a 8ª Cia. A localização inicial 

das Companhias diferiu da posição ao fim da Missão, dez anos depois. A 7ª Cia 

ficava inicialmente em Abu-Sweir (em Ismailia), e mudou-se para El Arish; a 8ª Cia 

permaneceu toda a Missão em Rafah City; mas a 9ª Cia, que no início estava 

localizada em Gaza, teve uma parte transferida para Khan Yunes, ficando outra 

parte em Gaza (FILHO, 2009). 

Deve-se ressaltar que uma das principais atividades da UNEF requeria alto 

grau de especialização, em face do risco que representava para os militares e para a 

população local. Era o trabalho de localizar e desativar as minas deixadas por Israel 

na Guerra de 1956. Contudo, havia negligência à falta de instrução especializada 

dos sapadores mineiros brasileiros e, também, sobre as noções relativas aos 

diferentes tipos de minas encontradas na região. Esta foi uma importante atividade 
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dos infantes sapadores de Suez cuja função era retirar as minas deixadas pelo 

Exército de Israel, durante a guerra de 1956, no vasto campo minado nas areias do 

Sinai (FILHO, 2009). 

 
                     Figura 2 – Foto do Sapador brasileiro desarmando minas, no 

                               deserto do Sinai, 1958. 

                              Fonte: disponível em <www.batalhaosuez.com.br> 

 

A Armistice Demarcation Line (ADL) tinha a extensão de cinquenta e nove 

quilômetros ao longo do qual foram construídos setenta e dois Postos de 

Observação (PO), cada um tendo visibilidade entre si. Estes PO eram ocupados 

durante o dia por duas sentinelas em cada um e durante a noite eram desocupados 

e substituídos pela realização de patrulhas a pé formadas por quatro ou até nove 

militares que percorriam toda a extensão da área distribuída por cada pelotão 

(XAVIER, 2015). 

A ADL era identificada no terreno por uma pequena vala, um fosso cavado no 

chão do deserto, com cerca de cinquenta centímetros de profundidade pontilhada 

por tambores de duzentos litros cheios de areia e pintado nas cores azul e branco da 

ONU. Ela delimitava a fronteira entre Egito e Israel (XAVIER, 2015). 

À retaguarda dos PO ficavam as áreas dos pelotões e em cada um deles 

havia outros militares em condições de socorrer os PO e as patrulhas em caso de 

emergência. Os PO eram ligados aos seus pelotões por uma rede de interfones 

(XAVIER, 2015). 

Era comum às patrulhas israelenses percorrerem a ADL. Chamava a atenção 

dos soldados brasileiros que entre os componentes das patrulhas havia mulheres, 

inclusive integrantes oriundos do Brasil que iam para Israel prestar serviço militar no 

Exército daquele País a fim de participar do esforço deles na manutenção do Estado 
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de Israel. A tropa de emergência foi disposta para vigiar e impedir a transposição, 

seja dos árabes, seja dos israelitas (XAVIER, 2015). 

  

 
                                    Figura 3 – distribuição das tropas da UNEF na Faixa de Gaza 

                 Fonte: História Oral das Operações de Paz: missão em Suez, p. 52, 2010. 

 

Na sua atuação na ADL o Batalhão Brasileiro recebeu a missão de vigiar uma 

faixa de 20 (vinte) quilômetros, utilizando os PO durante o dia e realizando patrulhas 

durante a noite. As patrulhas cobriam o horário das 18 às 06hs, ininterruptas e sob 

quaisquer condições meteorológicas. A presença dos militares brasileiros no 

cumprimento dessas missões fez cessar as incursões dos “Fedayns” (guerrilheiros 

árabes), porém as violações aéreas partindo de Gaza ainda eram constantes 

(COUTINHO, 1979). 

 Em 1966, o Batalhão Suez recebeu uma parte da fronteira internacional para 

patrulhar, tendo em vista a retirada dos canadenses e iugoslavos daquela área. 

Além disso, recebeu o encargo de guarnecer “Camp Rafah”, área de manutenção da 

Força de Emergência (COUTINHO, 1979). 

 No Campo Brasil, PC do Batalhão Brasileiro, se desenrolavam as solenidades 

internas levadas a efeito pelo Batalhão Suez. A mais importante era e de entrega da 
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Medalha da Paz, mais conhecida como “Medal Parade”, o soldado brasileiro recebia 

junto com os demais integrantes da força (COUTINHO, 1979). 

 Quanto ao moral, a monotonia gerada pela ação de vigiar, aliada a saudade 

da Pátria distante e da família, gerava problemas sérios que mereciam uma ação 

mais ativa e persuasiva dos comandantes. Eram buscadas atividades que que 

amenizassem essas circunstâncias como, por exemplo, o revezamento periódico 

entre os Campos da Fronteira e o Campo Brasil. Essa mudança de ambiente 

ajudava no fortalecimento do espírito e no consequente aumento da vontade de 

continuar na missão (COUTINHO, 1979). 

 Além do citado anteriormente, a assistência ao pessoal reunia diversos 

serviços e atividades que contribuíam para a manutenção da higidez e do moral da 

tropa, entre as quais podem ser citadas: recreação, fonia e serviço postal, atividades 

esportivas, passeios e férias, contato com outros contingentes e com a população 

local, assistência religiosa e o rodízio dos contingentes. 

   O último contingente foi 20º e coube a ele a tarefa, prematura, de encerrar a 

participação das forças brasileiras a serviço da UNEF. O 20º foi, sem sombra de 

dúvida, aquele que gerou mais repercussão nos meios de comunicação e na própria 

“desconhecida” história do Batalhão Suez como um todo. A inesperada “guerra 

relâmpago”, desencadeada pelas tropas de Israel, comandadas pelo general Moshe 

Dayan, ao amanhecer do dia cinco de junho de 1967, ao mesmo tempo em que 

encurtou a missão do 20º Contingente, ironicamente, também fez com que fosse 

esse contingente um “contingente símbolo”, em referência a tudo aquilo que foi e 

representou a participação brasileira na UNEF. Em qualquer conversa, relato ou 

narrativa sobre o assunto, falar em Batalhão Suez imediatamente remete ao 20º 

Contingente; e ao mencionar esse contingente, faz-se a relação com a Guerra dos 

Seis Dias (XAVIER, 2015). 

 O Batalhão Brasileiro vivia como pertencente a uma nação verdadeiramente 

neutra, desfrutando da simpatia dos árabes, mas sem qualquer definição sobre a 

política a adotar em caso de conflito. O contingente foi surpreendido com as tropas 

israelenses dentro de seus campos (Brasil e Rafah) e passou, a partir daí, a viver 

episódios e circunstâncias próprias de uma área ocupada por forças inimigas 

(COUTINHO, 1979). 

A tropa brasileira foi cercada por fogo cruzado, e, “em meio ao deserto, a 7ª 

Companhia ficou presa sob a mira das metralhadoras de Israel, durante trinta e seis 
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horas”. Os brasileiros também contaram com a sorte, diferentemente dos indianos 

que tiveram dezenas de mortes, vítimas dos ataques israelenses, que os 

confundiram com os árabes (XAVIER, 2015). 

Face aos perigos da guerra a que estavam expostos os brasileiros, nossas 

autoridades deram ordem a Marinha de Guerra do Brasil para apanhar o contingente 

já agora em território israelense. Após longo período embarcado o Batalhão Suez 

chegou ao Brasil após uma brilhante e honrosa atuação durante dez anos no Suez 

(COUTINHO, 1979). 

Com a eclosão da Guerra dos Seis Dias, a maior razão das nações que 

forneciam tropas, a de obedecerem a um critério político de serem inteiramente 

neutras viria a ser quebrada, o que provocou a decisão da Assembleia Geral em 

desfazer a UNEF (COUTINHO, 1979). 

 

 

5 OS BENEFÍCIOS PARA A PROJEÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL 

 

a. Ambientação e conceitos básicos  

 A projeção internacional do Brasil após a Segunda Guerra Mundial aflora com 

destaque nas veias de quase todo o espectro político e militar do país. O 

desenvolvimentismo do período Juscelino Kubitschek, o potencial geoeconômico e o 

gigantismo do país, são alguns dos aspectos que ensejaram o pensamento do Brasil 

grande (CHAGAS, 2019). 

No caso em questão, a presença do Brasil no Oriente Médio, cenário de 

complexa atuação das redes de poder mundial, particularmente na fronteira israelo-

egípcia, no Sinai e na zona de Gaza; corrobora com esse pensamento de grandeza 

e de projeção brasileira no mundo (CHAGAS, 2019). 

Uma alteração no Sistema Internacional gerada durante a Guerra Fria foi o 

aprofundamento da descolonização afro-asiática, com o surgimento de dezenas de 

novos Estados em uma nova categoria de nações, o Terceiro Mundo, que passou a 

designar os “países em desenvolvimento” (Alexandre de Mello Silva – CPDOC 

FGV). 

O Brasil estava incluído nessa nova categoria que cada vez mais se faria 

ouvir no plano das relações internacionais. Assim, a decisão de enviar tropas para 
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integrar a Força de Paz da ONU fazia parte dessa busca pelo desenvolvimento e 

projeção no cenário internacional. 

As operações de paz da ONU, que já ganhavam importância desde o fim da 

década de 1940, podem ser consideradas um dos principais instrumentos da política 

internacional utilizados para assegurar o cumprimento do art. 1º da Carta da ONU: 

“manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar, coletivamente, 

medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra 

qualquer ruptura da paz” (ONU, 1945). 

 A ideia de “segurança coletiva” ganha notoriedade no pós-1945, quando a 

guerra interestatal não mais é reconhecida como meio legítimo de ação. Percebe-se, 

com isso, a emergência de uma ação coletiva internacional voltada para 

salvaguardar a paz e impedir “atos de agressão” de Estados dissidentes ou para 

auxiliar Estados frágeis. A manutenção da paz, nessa lógica coletiva, não mais 

depende de cada Estado por si próprio, nem de balanços de poder atuando em 

equilíbrio, mas de uma coletividade que deve agir por meio de uma lógica de 

intervenção, com ações pontuais, e com a mentalidade de corrigir as anomalias da 

ordem estabelecida (RODRIGUES, 2013). 

 São inúmeros os entendimentos e as definições a respeito das operações de 

paz, que variam de enfoque operacional, amplitude e propósito, e incluem a 

negociação (peacemaking), a manutenção da paz (peacekeeping), a manutenção 

robusta da paz (robust peacekeeping), a imposição da paz (peace enforcement), a 

consolidação da paz (peacebuilding), as operações multidimensionais etc. De modo 

mais abrangente, entende-se que as operações de paz são um instrumento 

chancelado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e “utilizado 

pela comunidade internacional para administrar crises complexas que ameaçam a 

paz e a segurança internacional” (ONU, 2008). 

 Assim, tais operações abrangem atividades nas áreas política, militar, policial 

e humanitária, além de exigirem a articulação e a sincronia de diversos atores, 

desde a ONU – com suas agências, programas e fundos – até as organizações 

regionais, locais, não governamentais, financeiras e representantes da sociedade 

civil. Portanto, são chamadas de multidimensionais. (ANDRADE, Israel; HAMANN, 

Eduarda; e SOARES, Matheus; 2019). Será com base nas áreas política e militar 

que passaremos a abordar os benefícios para a projeção internacional do Brasil, em 

virtude de sua participação na missão de paz do Suez. 
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b. Apresentação dos benefícios 

 Pode-se apontar, na área política, que a imagem brasileira na ONU de país 

interessado em questões de resolução de conflitos internacionais, somada ao 

interesse do então presidente Juscelino Kubitschek de projetar o Brasil na arena 

internacional, foram motivos que impulsionaram o Brasil a atuar de maneira 

expressiva na UNEF I, constituindo um benefício importante para a projeção política 

do Brasil no cenário internacional e subsequentes missões de paz. (ZANATTA, 

2012). 

É fundamental ressaltar a importância histórica da UNEF I para as 

subsequentes operações de paz da ONU. Tais operações, nas fronteiras do Egito, 

mostraram que os conflitos belicosos na região não cessariam sem que houvesse 

um contingente robusto e armado sob o comando da ONU, e não somente 

pequenos grupos de observadores desarmados (KENKEL, 2012). Essa operação, 

que perdurou dez anos, pode ser considerada a transição de uma postura somente 

de peacemaking (negociação) das Nações Unidas para novas abordagens de 

peacekeeping (manutenção da paz). (ANDRADE, Israel; HAMANN, Eduarda; e 

SOARES, Matheus; 2019) 

Dessa forma, a participação do Brasil na UNEF I gerou mais essa benesse 

tanto no campo político como no militar, de estar em condições de participar e gozar 

de experiência em operação que marcou, de forma pioneira, a mudança de postura 

da ONU perante o cenário internacional, aumentando a projeção do país no contexto 

mundial.  

No período 1962-1963, dois militares brasileiros que atuavam na UNEF I no 

Oriente Médio se deslocaram para a Força de Segurança das Nações Unidas na 

Nova Guiné (UNSF) para oferecer reforço à missão de paz. Outro militar do Exército, 

que também atuava pela UNEF I, foi transferido, em julho de 1963, para exercer a 

função de observador militar na Missão de Observação da ONU no Iêmen – UNYOM 

(AGUILAR, 2015). Esses são exemplos da confiança depositada em militares 

brasileiros pela ONU, por conta da participação do Brasil na UNEF I, traduzindo mais 

uma vantagem no aspecto militar que projetou o país no âmbito internacional. 

 Outro aspecto militar, mais precisamente da capacidade de liderança militar, 

que pode ser explorado como um benefício para a projeção internacional do Brasil 

foi que, durante os dez anos de duração da missão do Batalhão Suez, o Brasil atuou 
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com dois comandantes da UNEF-1, o General Paiva Chaves em 1964 e o General 

Sizeno Sarmento em 1965; contribuindo para futuras atuações como Force 

Commander de operações de paz da ONU, como no Haiti e na República 

Democrática do Congo. 

 A expertise militar adquirida pelo Brasil nos dez anos de participação na 

missão de paz de Suez, mais precisamente voltada para a logística das operações 

em longas distâncias, como o transporte de tropas e suprimentos entre Brasil e Egito 

e; a também experiência no campo político direcionado ao trato com questões 

humanitárias, são relevantes benefícios que elevaram a proeminência internacional 

do Brasil junto a ONU, possibilitando a consecução de missões subsequentes com 

essas necessidades, como as relatadas abaixo. 

  O Brasil contribuiu para a Operação das Nações Unidas no Congo (ONUC), 

entre 1960 e 1964, enviando cerca de 180 militares da Força Aérea Brasileira – 69 

oficiais e 110 praças. Alguns dias após a República Democrática do Congo se tornar 

independente ante a tutela da Bélgica, em junho de 1960, houve um período de crise 

e conturbação política. O país se defrontou com conflitos anticoloniais e intertribais, 

com uma guerra civil separatista, localizada em Katanga, e com outras intervenções 

externas esporádicas, como a invasão de tropas belgas ou de mercenários 

(SPOONER, 2009).  

Já em 1960, o novo governo do Congo pediu ajuda à ONU, com o propósito 

de restaurar a ordem doméstica e de se proteger de ameaças externas. Dois dias 

após o pedido formal do Congo, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução no 

143, “solicitando a retirada das tropas belgas do território congolense” (ONU, 1960). 

Ao longo da operação de paz, o ápice de contingente alcançado de tropas 

onusianas reunidas no país africano foi de 20 mil militares (SPOONER, 2009). 

A Força Aérea Brasileira integrou-se ao 1º Esquadrão das forças aéreas, 

sediado em Leopoldville, tendo no Comando o brasileiro major aviador Berenguer 

Cesar até março de 1961, quando houve a unificação com o 2º Esquadrão, 

passando o comando para outro militar, um indiano. O contingente militar brasileiro 

era responsável pelo transporte das tropas da ONU, transporte de material logístico 

para outros esquadrões de capacetes azuis, transporte de mantimentos para 

refugiados, evacuação da população e missões de reconhecimento aéreo (CRUZ E 

SANTOS, 2004).  
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A experiência do Brasil na ONUC fez-se importante por ter sido a primeira 

operação de paz na qual os militares brasileiros atuaram não só com questões 

estritamente militares, mas também realizaram esforços humanitários, por exemplo 

por intermédio da distribuição de alimentos, da garantia do fluxo seguro de pessoas 

e do fornecimento de medicamento à população local (COSTA, 2015). Na mesma 

época, o Brasil também enviou dez militares para a Missão de Observação das 

Nações Unidas na Índia-Paquistão – UNIPOM (1965-1966) e vinte militares para a 

Força das Nações Unidas para Manutenção da Paz no Chipre – UNFICYP (1964-

1967) (SEITENFUS, 2008). 

Ainda no campo político, pode ser abordado como uma vantagem da 

participação do Brasil na missão de paz de Suez a postura de assumir 

responsabilidades no cenário internacional e de se alinhar às diretrizes do 

multilateralismo, refletindo no aumento de sua projeção internacional no contexto 

das nações. (ANDRADE, Israel; HAMANN, Eduarda; e SOARES, Matheus; 2019) 

No aspecto militar e político, os ensinamentos colhidos da participação 

brasileira em Suez, como: a seleção do pessoal; a necessidade de se conhecer a 

língua inglesa; a adaptação aos aspectos administrativos-logísticos; o preparo 

psicológico; o relacionamento com outras Forças; a adaptação ao meio; a execução 

de missões não padronizadas; a necessidade de formulação política de nossos 

interesses; etc (COSTA,1981); se tornaram um benefício incomensurável para o 

preparo e participação nas missões de paz vindouras, que passaram por 

transformações quanto às suas funções, propósitos e diretrizes (CAVALCANTE, 

2010). 

 

c. O legado posterior para as operações de paz  

A partir da década de 1990, as novas operações de paz se tornaram mais 

complexas e multidimensionais, pelo fato de não darem enfoque somente em forças 

militares, mas também em policiais, equipes médicas, observadores eleitorais, 

representantes da sociedade civil etc. Tal característica abriu espaço para uma 

maior participação brasileira. Devido à própria realidade brasileira, o discurso de se 

alcançar a paz e a segurança por meio do desenvolvimento foi uma via explorada 

em Suez que possibilitou a projeção do Brasil nas operações de paz 

multidimensionais. (CAVALCANTE, 2010; KENKEL, 2012 e HAMANN, 2013). 



37 
 

Diante do exposto em relação aos benefícios da participação do Brasil na 

missão de paz em Suez para a projeção internacional do país, cabe destacar que, 

fruto dessa atuação pioneira de uma nação sul-americana no contexto de uma 

operação sob a égide da ONU, o Brasil angariou respeito e confiança internacionais 

na consecução dessas operações.  

Com isso, os últimos 27 anos foram os mais expressivos no que concerne à 

participação brasileira em operações de paz multidimensionais da ONU, dentre as 

quais podem ser citadas: a Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola 

(UNAVEM I, II e III), na Operação das Nações Unidas em Moçambique (ONUMOZ), 

na Força Internacional para o Timor Leste (INTERFET), na Administração Transitória 

das Nações Unidas em Timor Leste (UNTAET), na Missão das Nações Unidas de 

Apoio a Timor Leste (UNMISET), na Força de Proteção das Nações Unidas 

(UNPROFOR), na Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti 

(MINUSTAH) e na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL). 

(ANDRADE, HAMANN e SOARES, 2019) 

  
  
6 CONCLUSÃO  

 

A história da participação de tropas brasileiras na operação de paz em Suez 

marcou a iniciativa em ampliar a capacidade brasileira em política internacional, até 

então, limitada ao continente sul-americano. Essa participação se tornou um 

importante instrumento da diplomacia brasileira no intuito de projetar o país no 

concerto internacional. 

Em síntese, o estudo da história do emprego de tropas brasileiras no Suez 

indicou alguns benefícios para a projeção internacional do Brasil, com ênfase nas 

expressões política e militar. Nesse contexto, é possível concluir que o 

fortalecimento da imagem brasileira na ONU de país interessado nas questões de 

resolução pacífica de conflitos internacionais; a capacidade de compor e 

desenvolver operações em território estrangeiro; a aptidão para diplomacia nas 

relações internacionais, a competente liderança militar, materializada com o 

Comando da UNEF por dois Generais brasileiros; a expertise adquirida nos dez 

anos de missão, principalmente voltada para a logística nas operações; e o trato 
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com questões humanitárias no campo político; se constituíram alguns benefícios que  

contribuíram para a projeção internacional do Brasil no concerto da época.     

O emprego das tropas brasileiras em Suez, 1956, foi a primeira participação 

do Brasil em operação de paz sob a égide da ONU. O sucesso dessa participação 

deu início a uma longa história de envolvimento do país, com papel significativo, nas 

operações de paz da ONU. Esse papel fica bem evidente com o envio, desde Suez, 

de mais de 57 mil militares, policiais e especialistas civis para missões mundo afora 

nos últimos setenta anos. Fica clara a trajetória histórica construída pelo Brasil 

durante esses anos, adquirindo conhecimento e expertise sobre operações de paz e 

seus múltiplos aspectos, como o processo de seleção, preparo, desdobramento de 

tropas, logística, relação com culturas diversas, alinhamento com valores da ONU, 

interoperabilidade de tropas etc. (ANDRADE, HAMANN e SOARES, 2019) 

A progressiva capacidade adquirida pelo Brasil pode ser atestada pelo 

reconhecimento do sucesso do Brasil na MINUSTAH e UNIFIL feito publicamente 

por Jean-Pierre Lacroix, em 2017, e pelo convite da ONU ao Brasil para enviar 

tropas a outras operações de paz. 

A participação brasileira nas operações de paz se baseia em motivos 

normativos, políticos e institucionais, alinhados com as diretrizes da política externa 

brasileira. Dessa maneira, e segundo Kai Kenkel, uma lista de fatores – feita por 

Eduardo Uziel e Alejandro Snaches Nieto – explicam o contínuo engajamento 

histórico brasileiro em operações de paz: 

- inserir o país integralmente na dinâmica de segurança coletiva da ONU 

(político/normativo); 

 - aumentar a influência brasileira nos órgãos de tomada de decisão da ONU 

(político); 

 - exercer os princípios que governam as relações internacionais do Brasil, 

explicitados no art. 4º da Constituição Federal (normativo); 

 - reforçar a ideia do multilateralismo e inserir os interesses brasileiros entre 

aqueles que orientam decisões, incluindo uma visão de minimizar questões como os 

double standards (duplicidade de critérios) no Conselho de Segurança 

(normativo/político); 

 - validar a candidatura do Brasil para membro permanente do Conselho de 

Segurança (político); 
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 - utilizar oportunidades para cooperação durante a implementação dos 

processos de paz (político); 

 - prover maiores experiências internacionais para as Forças Armadas 

(institucional); 

 - compensação monetária da ONU (financeiro); 

 - treinamento de combate real para as Forças Armadas (institucional); e 

 - orgulho nacional: prestígio e imagem (político). (UZIEL, 2009; NIETO, 2012 

APUD KENKEL, 2013) 

 Os fatores citados acima estão interrelacionados com os benefícios que a 

participação do Brasil em operações de paz pode gerar para a projeção internacional 

do país. Como exemplo, o protagonismo do Brasil na MINUSTAH, com grande 

número de tropas armadas, aponta para um horizonte com presença brasileira em 

próximas oportunidades, o que pode ser explicado pela vontade do país em 

satisfazer seus interesses ligados à política externa e de defesa.  

A participação em operações de paz da ONU oferece ao Brasil maior inserção 

internacional, possibilita maior capacidade brasileira de poder decisório nos fóruns 

multilaterais, valida uma perspectiva multilateral de atuação no sistema 

internacional, cria uma imagem de confiança do Brasil perante os parceiros 

internacionais e sanciona os ditames da ONU sobre uma construção da paz 

orientada pelo nexo segurança-desenvolvimento. (ANDRADE, HAMANN e 

SOARES, 2019) 

Assim, apesar das inúmeras dificuldades, desafios e incertezas no que 

concerne à participação brasileira em outras operações de paz da ONU de grande 

envergadura, não se pode negar a progressão da trajetória brasileira, iniciada em 

Suez, contribuindo para reforçar os interesses nacionais e projetar o país no cenário 

internacional. (ANDRADE, HAMANN e SOARES, 2019) 

Por fim, do trabalho desenvolvido sobre a participação de tropas brasileiras na 

operação de paz em Suez, pode-se concluir que foi confirmada a questão de estudo 

proposta, de que a referida participação gerou benefícios para a projeção 

internacional do Brasil. Além disso, fica evidente a importância de conhecer a 

história militar do país e sua contribuição para a nação, o que sugere que novos 

estudos podem ser desenvolvidos sobre as questões que envolveram as demais 

participações do Brasil em missões de paz, buscando esclarecer os fatores de 

sucesso e se os objetivos propostos foram alcançados.   
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