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Entendo que as ações de Cooperação 
Civil-Militar são uma forma de operar 
psicologicamente o ambiente e que estas 
ações necessitam ser planejadas no mais 
alto nível […]. Hoje, o prestígio da missão 
se encontra nas mãos dos militares de 
CIMIC. 
(Gen Santos Cruz apud CRUZ, 2010, p.5) 

  



 
 

RESUMO 

 

 

 

O presente estudo aprecia qual deve ser a capacidade de cooperação civil-militar 
(CIMIC), no que concerne ao pessoal constante no quadro de cargo previstos (QCP) 
e às tarefas a serem desempenhadas, das frações valor batalhão (Btl) no 
desempenho da tarefa de garantia da lei e da ordem (GLO) em território nacional, 
face às exigências para o seu emprego em atividades conjuntas com os vetores civis 
presentes na área de operações (A Op). Constata-se que o Exército Brasileiro (EB) 
não possui doutrina CIMIC consolidada, de modo que a literatura militar aborda a 
atividade de modo empírico, deixando lacunas no nível unidade. As atividades 
CIMIC estão sendo desempenhadas pelo pessoal de Comunicação Social (Com 
Soc), estando a Seção de Assuntos Civis (As Civ), responsável pela atividade, 
prevista somente no Estado-Maior (EM) nível Grande Unidade (GU). O contingente 
militar brasileiro desdobrado semestralmente no Haiti já adota o emprego da CIMIC 
dissociado da Com Soc no nível Btl. Entretanto, este modelo não foi empregado na 
Operação de Apoio a Órgãos Governamentais (Op AOG) denominada Força de 
Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré (F Pac Compl Comnd Maré), na 
qual o EB cumpriu missão semelhante a desempenhada no Haiti. A doutrina CIMIC 
preconizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ressaltam a importante da atividade nas frações 
valor Btl e GU. Identificando a necessidade de reestruturação da CIMIC no nível 
unidade, este estudo se torna altamente relevante para o aprimoramento destas 
atividades, favorecendo a atuação do EB em Op AOG. O tema é desenvolvido com 
uma pesquisa bibliográfica acerca da CIMIC no EB, nas Missões de Manutenção da 
Paz da ONU e na OTAN. Posteriormente, foram aplicados questionários aos 
militares responsáveis pela CIMIC na F Pac Compl Comnd Maré e aos especialistas 
no assunto. Como conclusão, foi apresentada uma proposta de Seção CIMIC no EM 
das frações valor Btl e a definição das tarefas a serem cumpridas pela repartição. 
 

 

Palavras-chave: Cooperação civil-militar. Operações de Apoio a Órgãos 
Governamentais. Exército Brasileiro. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The present study apprecites what should be the capacity of civil-military co-
operation (CIMIC), in relation to the organizational structure of personnel and the 
tasks to be performed, of the battalion value fractions in the performance of the task 
of ensure oh the law and order in national territory with respect of the requirements 
for their use in joint activities with the civil vectors present in the area of operations. It 
is observed that the Brazilian Army does not have consolidated CIMIC doctrine, so 
that the military literature approaches the activity in an empirical way, leaving gaps in 
the unit level. The CIMIC activities are being realized by the Social Communication 
personnel, with the Civic Affairs Section, responsible for the activity, existing only in 
the Large Unit Staff. The Brazilian military contingent deployed semiannually in Haiti 
already adopts CIMIC's employment dissociated from Social Communication at the 
battalion level. However, this model was not used in the Operation of Support to 
Government Agencies called the Pacification Force in Complexo de Comunidades da 
Maré, in which the Brazilian Army fulfilled a mission similar to that carried out in Haiti. 
The CIMIC doctrine recommended by the United Nations and the North Atlantic 
Treaty Organization emphasize the importance of activity in battalion value fractions 
and Large Unit. Identifying the need to restructure CIMIC at the unit level, this study 
becomes highly relevant for the improvement of these activities, favoring the 
performance in Brazilian Army in an Operation of Support to Government Agencies. 
The study is developed with a bibliographical research about CIMIC in Brazilian 
Army, in the Peacekeeping Missions of the United Nations and in North Atlantic 
Treaty Organization. Posteriorly, questionnaires were applied to the military 
responsible for CIMIC in Pacification Force in Complexo de Comunidades da Maré 
and to specialists in the subject. As a conclusion, a CIMIC Section proposal was 
presented in the staff of the battalion value fractions as well as the definition of the 
tasks to be accomplished by this department. 
 

 

Key words: Civil military cooperation, Operation of Support to Government. 
Agencies. Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), em seu 

Artigo 142, define as Forças Armadas (FA) como instituições nacionais permanentes 

e regulares, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e 

à garantia da lei e da ordem (GLO). 

Entretanto, de acordo com o manual MD33-M-10, Garantia da Lei e da 

Ordem, (BRASIL, 2014a), o emprego do Exército Brasileiro (EB) nas atividades de 

segurança pública não foi uma ideia nova trazida pela Carta Magna de 1988. Os 

constituintes brasileiros sempre levaram em consideração o emprego das FA em 

questões internas como, por exemplo, a atuação fundamental das FA para a 

consolidação do Império e da República Nova. Esta hipótese de emprego, apesar de 

não ser a principal, vem ao longo dos últimos anos se tornando muito comum.  

Segundo BRASIL (2013a), a complexidade do ambiente operacional (Ambi 

Op) contemporâneo exige que os Estados estejam preparados para empregar uma 

diversificada combinação de vetores militares e civis na solução de conflitos e crises. 

Dessa forma, a Força Terrestre (F Ter) deve estar apta a conduzir ações que 

combinem, simultânea ou sucessivamente, atitudes ofensivas, defensivas, de 

pacificação e de apoio a órgãos governamentais (AOG). Esta condição de emprego 

está presente na quase totalidade das situações, em um ambiente de cooperação 

interagências, influenciando na preparação dos diversos escalões da F Ter. 

Foi neste contexto de Operações Interagências, em um ambiente urbano sob 

os olhares atentos das mídias nacional e internacional e com a presença massiva de 

atores civis, que o EB atuou na Força de Pacificação do Complexo de Comunidades 

da Maré (F Pac Compl Comnd Maré), chamada de Operação São Francisco, no 

período de 5 de abril de 2014 a 30 de junho de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. 

Esta Força de Pacificação (F Pac), autorizada através de Diretriz Ministerial, após 

solicitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, garantiu a lei e a ordem na 

comunidade do Complexo da Maré que ameaçava o sistema de segurança pública 

municipal e estadual. Embora seja comumente chamada de F Pac, a participação da 

F Ter nesta atividade é classificada, segundo o manual EB20-MF-10.103, 

Operações, (BRASIL, 2014b), como apoio a órgãos governamentais, pois: 
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[...] compreendem o apoio prestado por elementos da F Ter, por meio da 
interação com outras agências, definido em diploma legal, com a finalidade 
de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos 
ou propósitos convergentes com eficiência, eficácia, efetividade e menores 
custos e que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, 
dispersão de recursos e a divergência de soluções. No território nacional, 
esse apoio é regulado por diretrizes baixadas em ato do Presidente da 
República. (BRASIL, 2014b, p.4-21) 

 

Convém destacar que a principal tarefa desempenhada pelo EB durante uma 

operação de apoio a órgãos governamentais é a garantia da lei e da ordem. 

Outra forma de emprego da F Ter, também inserida no contexto de operações 

interagências, é a participação em Operações de Manutenção da Paz (OMP) do tipo 

Multidimensional. Recentemente, uma das missões de grande vulto que contou com 

a participação do EB foi a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH, sigla em francês).  A MINUSTAH foi estabelecida em 30 de abril de 

2004, para restaurar a ordem no Haiti, após a deposição do presidente Jean-

Bertrand Aristide e um período conflituoso. A missão tinha como objetivos principais 

a estabilização do país, a promoção de eleições livres, a pacificação e o 

desarmamento dos grupos guerrilheiros e rebeldes, e o apoio ao desenvolvimento 

institucional e econômico haitiano (ONU, 2004).  

Percebe-se que, tanto nas Op AOG, quanto nas operações de paz 

multidimensionais, o planejamento das atividades realizadas com as demais 

agências presentes na área de operações (A Op) é de fundamental importância para 

o sucesso da missão. 

Uma ferramenta muito utilizada pela MINUSTAH para auxiliar nas ações 

realizadas foi a Coordenação Civil-Militar (CIMIC, sigla em inglês). Devido a esta 

necessidade de coordenação e cooperação, o Batalhão de Infantaria de Força de 

Paz Haiti (BRABAT) contou com uma seção de CIMIC integrando o seu Estado-

Maior (EM).  

Mesmo com a importância das atividades CIMIC e o seu emprego frequente 

na Operação São Francisco, verificou-se que as frações valor batalhão (Btl) 

participantes desta operação, não continham em seu quadro de cargos previstos 

(QCP), documento que prevê os cargos indispensáveis ao atendimento das 

peculiaridades de uma Organização Militar (OM), (BRASIL, 2003a), uma seção 

específica para tratar destas atividades. 

Observa-se, portanto, uma possível oportunidade de melhoria em relação à 
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inserção de uma seção de CIMIC no QCP das frações valor Btl participantes deste 

tipo de operação.  

Neste sentido, a presente investigação pretende, analisando a experiência 

brasileira adquirida na MINUSTAH e na F Pac Compl Comnd Maré, verificar qual 

deve ser a capacidade CIMIC, no que concerne ao pessoal previsto em QCP e às 

tarefas a serem desempenhadas, das frações valor Btl no desempenho da missão 

de garantia da lei e da ordem em território nacional, face às exigências para o seu 

emprego em atividades conjuntas com os vetores civis presentes na A Op. 

Entende-se que os resultados obtidos no estudo poderão ser utilizados como 

subsídio para adequação do QCP destas frações, bem como o estabelecimento de 

tarefas afetas às atividades CIMIC e, consequentemente, atualização da Doutrina 

Militar Terrestre (DMT). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O EB tem acompanhado a crescente demanda pela participação das FA na 

solução de problemas existentes em território nacional. Nesta conjuntura, em que é 

cada vez mais requisitada à presença da F Ter na solução de crises em ambientes 

urbanos, as operações se tornaram mais complexas, dentre outros aspectos, pela 

necessidade de trabalho conjunto com outras agências. 

O manual Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre 

(BRASIL, 2013c) afirma que, para as unidades alcançarem o nível máximo de 

prontidão operativa, é necessário que possuam as capacidades que lhes são 

requeridas na sua plenitude. Tais capacidades representam a aptidão demandada a 

uma força ou organização militar para que possa cumprir determinada tarefa ou 

missão, sendo obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes: 

Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura. 

Assim sendo, faz-se necessário que as Unidades do EB possuam uma 

estrutura em pessoal e uma doutrina consolidada que as possibilite, dentre outras 

atividades, trabalhar conjuntamente com estruturas civis, uma vez que, 

frequentemente, as operações exigem coordenações com organizações não 

governamentais (ONG), organismos internacionais (OI), órgãos de segurança 
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pública e outras organizações civis. É imperativo que o comandante da fração esteja 

familiarizado com as organizações existentes na área de operações, sendo 

essencial o estabelecimento de planos de coordenação para reconhecer e aproveitar 

as competências de outras organizações, pois cada vetor envolvido traz sua própria 

cultura organizacional, filosofia, linguagem, missões, práticas, conhecimentos e 

habilidades (BRASIL, 2013a). 

Desse modo, houve a necessidade do estabelecimento de uma doutrina que 

orientasse o trabalho conjunto entre a tropa e os atores não militares – a 

Cooperação Civil-Militar. 

A doutrina de interação civil-militar é relativamente nova, ganhando ênfase 

no início da década de 90. Assim sendo, as técnicas, táticas e procedimentos das 

atividades CIMIC ainda estão sendo experimentados e estudados. Tal fato traz, 

muitas vezes, incertezas quanto ao modo de planejar as ações de uma fração em 

conjunto com as diversas instituições civis presentes em uma missão. 

No Brasil, a primeira documentação que inseriu o termo cooperação civil-

militar na doutrina nacional foi o Manual EB20-MC-10.201, Operações em 

Ambientes Interagências, do ano de 2013, o qual abordou o assunto sem muita 

profundidade. Dessa forma, o Brasil vem atuando nas diversas operações de 

maneira empírica na coordenação com os civis, carecendo de uma doutrina própria 

e consolidada. 

A F Pac Compl Comnd Maré foi a primeira operação realizada em território 

nacional que utilizou a CIMIC como assunto integrante da doutrina nacional. Esta 

missão, por definição, foi uma Op AOG, na forma de apoio proteção integrada, com 

a principal tarefa de GLO daquela região (BRASIL, 2014b). Esta tarefa, segundo 

BRASIL (2014a), tem por objetivo a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma episódica, em área 

previamente estabelecida e por tempo limitado. 

Verificou-se que, em algumas oportunidades, a tropa não conseguiu ter uma 

relação efetiva com os organismos civis, apresentando deficiência em aproveitar as 

capacidades dos atores civis para a consecução dos objetivos militares. 

No EM da F Pac Compl Comnd Maré, existia uma seção responsável pelas 

atividades de cooperação civil-militar, chamada de 9ª Seção. Esta seção 

desempenhava a função militar de ligação entre o comandante da F Pac e as 

organizações civis com presença ativa naquele Ambi Op (BRASIL, 2013a). 
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Em contrapartida, verificou-se que, no EM das Forças-Tarefas (FT) – 

estruturas de nível tático equivalentes a uma fração valor Batalhão – subordinadas 

ao comandante da F Pac, não existia uma seção ou militar específico que fosse 

responsável pelas atividades de CIMIC. 

Observou-se, também, que, embora o planejamento das atividades CIMIC 

fosse realizado pela 9ª Seção, estas atividades eram executadas pelas FT. Ou seja, 

as frações nível Btl eram as que, efetivamente, realizavam ações em conjunto com 

outras agências. 

Em um país que, historicamente, emprega as suas Forças Armadas para a 

solução de problemas internos, em que o emprego das potencialidades dos atores 

não militares é fundamental para o cumprimento da missão da tropa, constata-se 

que o aprimoramento da doutrina CIMIC contribuirá para a consecução dos 

objetivos militares. 

A Estratégia Nacional de Defesa (END), do ano de 2012, preconiza que o 

Exército, embora seja empregado de forma progressiva nas crises e na guerra, 

deve possuir pessoal e material compatíveis com as exigências do ambiente 

operacional contemporâneo, espaço repleto de grupos e instituições civis que 

exercem influência nas operações militares. Além disso, ressalta que a F Ter deve 

manter-se em permanente processo de transformação, buscando organizar-se em 

torno de capacidades, havendo a necessidade de se promover o aperfeiçoamento 

da Doutrina de Operações Conjuntas (BRASIL, 2012). 

A inexistência de uma doutrina que regule a CIMIC de forma efetiva, 

assegurando um modo eficiente de agir por parte do EB nas operações realizadas 

no supracitado ambiente, é a razão que motivou a execução deste trabalho 

científico. 

Considerando que uma eventual alteração no QCP venha a solucionar as 

deficiências operacionais relativas à interação civil-militar, destaca-se o seguinte 

problema:  

Qual deve ser a capacidade CIMIC, no que concerne ao pessoal previsto em 

QCP e às tarefas a serem desempenhadas, das frações valor Btl no desempenho da 

missão de garantia da lei e da ordem em território nacional? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Para identificar e detalhar as ações a serem realizadas, visando dar resposta 

ao problema formulado, foram traçados o objetivo geral, que determina a finalidade 

principal da investigação, e os objetivos específicos, que descrevem o caminho 

lógico a ser percorrido para solucionar o problema. 

O objetivo geral a ser alcançado por este trabalho é apreciar qual deve ser a 

capacidade CIMIC, no que concerne ao pessoal previsto em QCP e às tarefas a 

serem desempenhadas, das frações valor Btl no desempenho da missão de garantia 

da lei e da ordem em território nacional, face às exigências para o seu emprego em 

atividades conjuntas com os vetores civis presentes na A Op. 

Esta apreciação se dará através da análise da experiência brasileira adquirida 

na MINUSTAH e na F Pac Compl Comnd Maré, no que tange às atividades CIMIC. 

Com isso, pretende-se contribuir com a atualização do QCP das frações valor Btl 

que venham a participar de operações idênticas a esta F Pac, bem como 

estabelecer as tarefas que devem ser desempenhadas pelos integrantes da 

seção/fração/militar específico responsável pelo planejamento da cooperação civil-

militar no âmbito destas frações. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado nesta pesquisa: 

a. apresentar a experiência do EB em atividades CIMIC na MINUSTAH; 

b. apresentar a experiência do EB em atividades CIMIC na Op São Francisco; 

c. comparar o modelo doutrinário empregado pela OTAN e pela ONU com o 

que ocorreu na Força de Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré, em 

termos de CIMIC; 

d. analisar o QCP de uma OM valor Btl para cumprir as tarefas afetas à 

CIMIC; 

e. identificar aperfeiçoamentos a serem propostos na doutrina CIMIC do 

Exército Brasileiro. 

f. propor uma alteração no QCP, assim como as novas tarefas 

desempenhadas pelos integrantes da seção/fração/militar específico responsável 

pelo planejamento das atividades CIMIC. 
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1.3 HIPÓTESE 

 

Supondo que o emprego de uma fração valor Btl no desempenho da tarefa de 

GLO em uma Op AOG no território nacional requer um QCP adequado às 

exigências deste ambiente operacional, no que concerne à participação em 

atividades CIMIC, foram elaboradas hipóteses estatísticas apresentadas a seguir em 

suas formas nula (H0) e alternativa (H1) respectivamente: 

H0 – Não existe relação significativa entre o desempenho de frações valor Btl 

em atividades de cooperação civil-militar e a existência de militar ou seção 

especializada em CIMIC no QCP destas frações e o estabelecimento de tarefas a 

serem executadas; e 

H1 – A existência de militar ou seção especializada em CIMIC no QCP de 

frações valor Btl, bem como a definição das tarefas a serem executadas, atende às 

exigências para o emprego desta organização militar em atividades de cooperação 

civil-militar. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A participação do EB nas atividades de GLO em um contexto de Op AOG em 

território nacional é decorrente do esgotamento da capacidade do instrumento 

estatal responsável, insuficiência ou inexistência dessa capacidade na área onde se 

fazem necessárias essas atividades (BRASIL, 2013a). Nesta conjuntura, o principal 

trabalho da F Ter é auxiliar o instrumento estatal insuficiente até que o mesmo 

recobre a capacidade necessária ao cumprimento de sua missão. 

Verifica-se que este envolvimento da F Ter no apoio a órgãos governamentais 

vem crescendo nos últimos anos. Como exemplos, pode-se citar: a Força de 

Pacificação do Complexo do Alemão e da Penha-RJ (2010-2012), a Força de 

Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré-RJ (2014-2015) e, como 

atividade mais recente, a Operação Capixaba-ES (2017).  

Este tipo de operação, caracterizado pela complexidade do ambiente 

interagências e pela presença massiva de civis capazes de influenciar no transcurso 

das operações, requer do EB a capacidade de trabalhar não apenas com as 

agências governamentais, mas também, com os diversos vetores civis existentes na 
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área de atuação das tropas, dos quais destacam-se: as agências civis (nacionais e 

internacionais), as organizações não governamentais, as associações de 

moradores, etc.  

Cabe ressaltar que estes vetores possuem influência decisiva no atingimento 

do Estado Final Desejado (EFD), conjunto de condições futuras que a força militar 

almeja atingir ao final da operação (BRASIL, 2014b).  

No contexto da MINUSTAH, a missão do EB como integrante do componente 

militar foi garantir um ambiente seguro e estável para que os demais elementos do 

processo de paz pudessem realizar o seu trabalho. Com esta ação, a F Ter 

contribuiu para a implementação do mandato cujo principal objetivo era auxiliar o 

país anfitrião a recobrar a capacidade de gerir seus problemas internos. 

Observa-se a existência de semelhança do trabalho realizado pelo EB nestes 

dois Ambi Op; entretanto, há que se considerar as diferenças de espaço geográfico 

e de amparo legal das missões. A experiência adquirida pela F Ter em cerca de 

treze anos de participação na MINUSTAH em muito contribuiu para a evolução 

doutrinária, o adestramento, planejamento e emprego de tropas em missões 

cumpridas dentro do território nacional. 

No decorrer de minha vida profissional, tive a oportunidade de participar de 

algumas atividades afetas à CIMIC, dentre as quais destaco: integrante do 17º 

contingente brasileiro da MINUSTAH (2012-2013), oportunidade na qual pude 

contribuir para a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na área de 

operações e na execução de atividades CIMIC no nível Subunidade (SU) e 

Batalhão; instrutor do Centro Conjunto de Operações de Paz (CCOPAB), no ano de 

2016; realização de cursos relacionados à CIMIC ministrados pelo CCOPAB, pelo 

Instituto de Treinamento para Operações de Paz (Peace Operations Training 

Institute – POTI) e pelo Centro de Excelência para Cooperação Civil-Militar da OTAN 

(CIMIC Centre of Excellence - CCOE).  

A experiência adquirida nas atividades supramencionadas, o entendimento da 

importância que o trabalho conjunto com os atores civis representa para o sucesso 

de uma operação de apoio a órgãos governamentais e o aprofundamento na 

literatura nacional acerca da CIMIC (escassa) me permitiram identificar uma possível 

carência na DMT, de princípios e procedimentos que regulem esta interação, 

principalmente nas frações valor Btl.  
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Dessa forma, resta evidente que o aperfeiçoamento da doutrina da 

cooperação civil-militar, a qual regula a ligação entre atores militares e civis, pode 

contribuir para o preenchimento desta lacuna existente no escalão considerado. 

Dada a similaridade existente no Ambi Op e na missão a ser cumprida pela F 

Ter em ambas as operações, verifica-se que uma análise das melhores práticas do 

EB na MINUSTAH e das oportunidades de melhoria observadas durante a execução 

da Operação São Francisco, no que concerne à participação das frações valor Btl 

em atividades CIMIC, pode trazer as seguintes contribuições: 

- aperfeiçoamento da doutrina militar terrestre das atividades de cooperação 

civil-militar; 

- atualização do QCP das frações valor Btl que tenham a necessidade de 

planejar e conduzir atividades CIMIC; e 

- proposição de tarefas a serem desempenhadas pelos integrantes da 

seção/fração/militar específico responsável pelo planejamento das atividades CIMIC 

no âmbito das frações valor Btl. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

As peculiaridades do ambiente operacional contemporâneo, com a presença 

de grande número de atores não militares capazes de influenciar as operações 

desencadeadas pela F Ter em território nacional, exigem do EB capacidades para 

trabalhar em conjunto com as organizações civis presentes. 

Assim sendo, as frações atuantes devem ser capazes de interagir com estes 

atores para que, utilizando a capacidade dos mesmos, atinjam os objetivos das 

operações militares. A doutrina CIMIC é aquela que regula esta interação, 

estabelecendo princípios a serem seguidos e as tarefas a serem executadas. 

O EB, como histórico participante nas soluções de crises internas, deve 

procurar o aprimoramento de sua doutrina CIMIC face aos desafios impostos pelo 

novo espaço onde são desencadeadas as operações, buscando identificar os 

possíveis óbices existentes na doutrina militar terrestre, bem como aproveitando as 

experiências adquiridas dentro e fora do território nacional. Cabe, ainda, destacar a 

necessidade de se verificar como os países com ampla experiência na cooperação 

civil-militar estão direcionando a CIMIC. 

Para promover uma discussão baseada em teorias relevantes, inicialmente, 

será apresentada a estrutura Organização das Nações Unidas (ONU), como este 

organismo internacional conduz suas operações de paz e como orienta a execução 

de atividades CIMIC sob sua égide. 

Em seguida, será exposta a concepção do Batalhão de Infantaria de Força de 

Paz, a fim de verificar suas missões e organização em um contexto de uma missão 

de paz, bem como a estrutura do seu EM e Subunidades no que diz respeito à 

CIMIC. 

Também serão apresentadas informações doutrinárias de como a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança considerada um centro 

de excelência no que concerne a doutrina CIMIC, orienta as atividades de 

cooperação civil-militar em suas operações. 

Posteriormente, será exposta a maneira como EB define e orienta a 

realização de atividades CIMIC, segundo a doutrina nacional, a fim de identificar 

eventuais carências de atualização doutrinária. 
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Por fim, será exibida a estrutura organizacional das frações valor Btl que 

participaram da Operação São Francisco. 

 

2.1 CIMIC NAS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU 

 

2.1.1 A Organização das Nações Unidas 

 

A Organização das Nações Unidas é organismo internacional composto por 

193 (cento e noventa e três) Estados soberanos. Foi criada em 24 de outubro de 

1945, com a promulgação da Carta das Nações Unidas, documento que representa 

uma Constituição da entidade. Na época, a Carta foi assinada por 51 (cinquenta e 

um) países, entre eles o Brasil. Criada logo após a II Guerra Mundial, seu principal 

objetivo é a manutenção da paz e o desenvolvimento em todos os países do mundo. 

A ONU está alicerçada em alguns propósitos, como se pode observar: 

 

1) manter a paz e a segurança internacional 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 e chegar, por meios 
pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito 
internacional, a um ajuste ou solução de controvérsias ou situações que 
possam levar a uma perturbação da paz;  
2) desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito 
aos princípios de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e 
tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;  
3) conseguir a cooperação internacional para resolver os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e  
4) ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 
consecução desses objetivos comuns. (Carta das Nações Unidas, 1945, 
p.5) 

 

Para a consecução desses propósitos, a ONU age de acordo com os 

seguintes princípios, que seguem adiante: 

 

1) A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus 
Membros.  
2) Todos os Membros, a fim de assegurarem para todos em geral os direitos 
e vantagens resultantes de sua qualidade de Membros, deverão cumprir de 
boa fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a presente Carta.  
3) Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias internacionais 
por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a 
segurança e a justiça internacionais.  
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4) Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a 
ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência 
política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os 
Propósitos das Nações Unidas.  
5) Todos os Membros darão às Nações toda assistência em qualquer ação 
a que elas recorrerem de acordo com a presente Carta e se absterão de dar 
auxílio a qualquer Estado contra o qual as Nações Unidas agirem de modo 
preventivo ou coercitivo.  
6) A Organização fará com que os Estados que não são Membros das 
Nações Unidas ajam de acordo com esses princípios em tudo quanto for 
necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais. 
7) Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a 
intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de 
qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a 
uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não 
prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do Capitulo VII. 
(Carta das Nações Unidas, 1945, p.6) 

 

Visando ao alcance de seus objetivos, as Nações Unidas são compostas por 

seis principais órgãos, conforme prescrito em sua carta: 

 

 
FIGURA 1 - Estrutura da Organização das Nações Unidas 
Fonte: O autor 
 

a. Assembleia Geral (AGNU) 

É o principal órgão deliberativo da ONU por meio do qual todos os Estados-

Membros estão representados e com direito a um voto. Na AGNU, as nações podem 

se posicionar acerca de qualquer assunto, independente do seu nível de 

desenvolvimento, dimensão do seu espaço territorial ou número de habitantes 

(ONU, 2009). 



30 
 

 

b. Conselho de Segurança (CSNU) 

É o órgão responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais, 

cabendo-lhe a autorização e a concessão do mandato para as Operações de Paz. O 

CSNU é composto por cinco membros permanentes – França, Rússia, China, Reino 

Unido e Estados Unidos da América – e dez membros não permanentes, eleitos pela 

Assembleia Geral (ONU, 2009). 

 

c. Corte Internacional de Defesa  

É o principal órgão judiciário da ONU. Sediada em Haia, nos Países Baixos, é 

composta por 15 (quinze) juízes eleitos pela AGNU e pelo CSNU. A decisão por ela 

tomada deverá ter a concordância de pelo menos nove juízes (ONU, 2009). 

 

d. Conselho de Tutela  

Órgão responsável por administrar e supervisionar o avanço político, 

econômico, social e educacional dos territórios tutelados e seu progressivo 

desenvolvimento para alcançar governo próprio ou independência. À época da 

criação da ONU, alguns países não possuíam a capacidade de eleger seus próprios 

governos. Estas nações, conhecidas como territórios tutelados, passaram a receber 

proteção especial das Nações Unidas (ONU, 2009). 

 

e. Conselho Econômico Social (ECOSOC) 

Órgão composto por cinquenta e quatro países-membros eleitos pela AGNU 

(dezoito por ano) tem como atribuições: a promoção de melhores padrões de vida, o 

pleno emprego e o progresso econômico e social; facilitar a cooperação cultural e 

educacional internacional; estimular o respeito universal pelos direitos humanos e 

liberdades fundamentais; e identificar soluções para os problemas econômicos, 

sociais e de saúde internacionais (ONU, 2009).   

 

f. Secretariado 

É o principal órgão administrativo da ONU. Chefiado pelo Secretário-Geral, o 

qual é indicado pelo CSNU e designado pela Assembleia Geral para um mandato de 
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5 (cinco) anos (renovável). Além disso, o Secretário-Geral tem o mesmo poder 

político de um Chefe de Estado dos países membros. Subordinado ao secretariado 

estão alguns departamentos, dos quais, destaca-se o Departamento de Operações 

de Paz, responsável pelo planejamento, execução e elaboração dos documentos 

pertinentes a uma operação de paz, criada pelo CSNU (ONU, 2009). 

Existem ainda organismos intergovernamentais, autônomos, vinculados à 

ONU mediante acordos especiais. As Agências Especializadas, como são 

conhecidos, prestam contas ao ECOSOC ou à Assembleia Geral da ONU. Além dos 

organismos intergovernamentais, existe uma série de outros fundos e programas, 

criados pela própria ONU com finalidades específicas, de caráter social, econômico 

e humanitário. Todos esses organismos especializados, juntamente com as Nações 

Unidas, compõem o Sistema das Nações Unidas (CRUZ, 2010). 

Para CRUZ (2010), a ONU, para alcançar o propósito da paz e segurança 

internacionais, vale-se de missões de paz. Nessas missões, forças militares e 

agências civis de distintas naturezas (públicas e privadas, nacionais e 

internacionais) cumprem papéis interdependentes nos campos político, social, 

econômico e militar, havendo a necessidade de integração e coordenação para que 

os objetivos do processo de paz sejam efetivamente alcançados. O êxito da missão 

não será obtido sem o equilíbrio de ações bem sucedidas em todos os campos. 

 

2.1.2 Classificação das Operações de Paz 

 

Como ponto de partida para ser explicado o conceito de Operação de Paz, 

será apresentada a definição proposta pelo manual da International Peace 

Academy: 

 

A prevenção, a contenção, a moderação e o término de hostilidades entre 
Estados ou no interior de Estados, pela intervenção pacífica de terceiros, 
organizada e dirigida internacionalmente, com o emprego de forças 
multinacionais de soldados, policiais e civis, para restaurar e manter a paz. 
(HARBOTTLE, 1984). 

 

Em resposta aos novos desafios surgidos após o fim da Guerra Fria, a 

Organização das Nações Unidas definiu, em 2008, alguns conceitos para o 

gerenciamento da paz e da segurança internacionais. 
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No manual, “Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas”, United 

Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, (ONU, 2008a), 

encontram-se esses conceitos básicos necessários ao entendimento das operações 

de paz: 

 

a. Prevenção de Conflitos  

Conjunto de medidas destinadas a evitar o surgimento ou acirramento de 

controvérsias entre duas ou mais partes. Basicamente, engloba a consolidação da 

confiança, por intermédio do intercâmbio de missões diplomáticas e militares 

desarmados, troca de informações, supervisão de acordos regionais sobre 

armamentos, e a investigação de fatos, permitindo o conhecimento preciso e 

oportuno dos mesmos. 

 

b. Estabelecimento da Paz 

Processo destinado à obtenção de acordos que extingam a confrontação e 

possibilitem a solução das motivações que originaram o conflito. Normalmente, é 

desencadeado por intermédio da diplomacia, mediação, negociação e outras formas 

de acordos políticos. 

 

c. Manutenção da Paz  

Constitui-se no emprego de pessoal militar, policial e civil para auxiliar na 

implementação de acordos de cessação de hostilidades celebrados entre as partes 

em litígio. Os seus princípios básicos são: o consentimento das partes, a 

imparcialidade e o uso mínimo da força limitado à autodefesa ou defesa do mandato.  

Esse conceito é o mais tradicional das operações de paz. Para CRUZ (2010), 

as operações de manutenção da paz, além das atividades tradicionais, podem ter 

outras funções de grande relevância, como: 

 

[...] auxiliar na desmobilização e reintegração de antigos combatentes à vida 
civil; colaborar com o assentamento de deslocados e refugiados; 
supervisionar a realização de eleições livres e legítimas; prover assistência 
humanitária; implementar programas voltados à remoção de minas; apoiar a 
formação de novos quadros profissionais; e promover a implantação da 
infraestrutura básica para a manutenção da paz e da ordem. (CRUZ, 2010, 
p.44) 
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d. Consolidação da Paz  

São ações posteriores a um conflito consequente da confrontação entre 

Estados, ou no âmbito de um Estado, destinadas a consolidar a paz, a fim de evitar 

o ressurgimento das controvérsias. Normalmente, envolvem projetos que contribuem 

não apenas para o desenvolvimento socioeconômico, mas também para incrementar 

a confiança e a interação entre antigas facções inimigas. 

 

e. Imposição da Paz 

São medidas desencadeadas por intermédio do emprego de forças militares 

que se destinam a restaurar a paz ou estabelecer condições específicas em uma 

área de conflito ou tensão, onde as partes envolvidas (ou uma delas) não consentem 

com a intervenção e estejam engajadas em confrontação bélica. Constituem, 

normalmente, o último recurso, sendo desencadeadas quando todas as medidas 

citadas anteriormente são fracassadas.  

Segundo CRUZ (2010), nos diversos tipos de Operações de Paz, as ações 

militares não constituem ações isoladas, pois complementam as ações diplomáticas 

e interagem com as variadas atividades características de uma missão de paz. Além 

disso, a força militar é empregada em apoio a diversas agências civis. Assim sendo, 

a coordenação entre civis e militares torna-se fundamental para o sucesso do 

contingente e da missão como um todo. 

 

2.1.3 Operações de Manutenção da Paz 

 

Segundo o Módulo de Treinamento Básico das Nações Unidas, Core Pre-

deployment Training Materials – CPTM, (ONU 2009), as Operações de Manutenção 

da Paz constituem uma técnica destinada a preservar a paz em lugares onde os 

conflitos já terminaram, com a finalidade de apoiar a implementação dos acordos de 

paz.  

De acordo com o Manual de Campanha C 95-1, Operações de Paz, (BRASIL, 

1998), o sucesso de uma operação de manutenção da paz demanda a elaboração 

de um mandato claro, com objetivos explícitos e realistas, de tal forma que a 

operação e seu indispensável apoio político e material seja orientado para fins 

consensualmente reconhecidos e acordados. 
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Para CRUZ (2010), o processo de estabelecimento de uma Operação de Paz 

se inicia quando o Conselho de Segurança toma esta decisão, com o 

assessoramento do Secretário-Geral, por proposta de um Estado, grupo de Estados-

Membros ou do próprio Secretário-Geral. Esta decisão é exarada por meio de uma 

Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a expressão 

escrita do "mandato" para a realização de uma Operação de Paz. No mandato 

devem constar todas as tarefas a serem desempenhadas pelos componentes da 

missão de paz. 

As operações de manutenção da paz estão alicerçadas sobre os seguintes 

princípios fundamentais: consentimento, imparcialidade e o não uso da força, exceto 

em legítima defesa ou em defesa do mandato (ONU, 2009).  

O consentimento dos principais lados do conflito garante liberdade de ação 

física e política. Sem o consentimento, a operação não pode ser desdobrada ou 

deve retirar-se da área de operações. O papel das OMP é avançar com o processo 

de paz enquanto mantém o consentimento de todos os lados do conflito. 

Imparcialidade significa que as OMP devem implementar o mandato sem 

favorecer ou prejudicar qualquer dos lados em conflito. 

O uso da força é permitido apenas em legítima defesa (pessoal e material) ou 

defesa do mandato. Deve ser interpretado como último recurso a ser utilizado, antes 

do qual, faz-se necessário analisar os possíveis danos colaterais. 

Segundo o manual de Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas, 

(ONU, 2008a), as OMP classificam-se em três tipos: Manutenção da Paz 

Tradicional, Manutenção da Paz Multidimensional e Autoridade Transitória. 

As Operações de Manutenção de Paz Tradicionais foram implantadas pela 

ONU durante a Guerra Fria. São operações essencialmente militares, nas quais a 

presença de outros componentes é bastante restrita, desencadeadas como uma 

medida provisória (temporária) para ajudar no gerenciamento de um conflito (ONU, 

2008a). 

As Operações de Manutenção da Paz Multidimensionais, após o fim da 

Guerra Fria, tornaram-se a forma mais comum de operação de manutenção da paz 

das Nações Unidas. Essas operações são geralmente implantadas no final de um 

período de conflito interno, ou seja, depois do estabelecimento de um acordo de paz, 

ainda que frágil. Emprega uma combinação de militares, policiais e civis para apoiar 
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a implantação de um acordo de paz, o estabelecimento de instituições 

governamentais legítimas e efetivas e o Estado de Direito (ONU, 2008a). 

Autoridade Transitória é uma operação de manutenção da paz 

multidimensional da ONU que assume temporariamente as funções administrativa e 

legislativa do Estado até que as questões de soberania sejam resolvidas, ou para 

estabelecer estruturas administrativas que podem não ter existido anteriormente. 

Este tipo de OMP é raramente utilizado pela ONU (ONU, 2008a). 

 

2.1.4 Operações de Manutenção da Paz Multidimensionais 

 

De uma maneira geral, as operações de manutenção da paz 

multidimensionais são compostas por uma estrutura específica para cada missão. 

Normalmente, são chefiadas por um civil, Representante Especial do Secretário-

Geral da ONU, e estruturadas sobre três importantes pilares, os componentes: 

militar, policial e civil, conforme se observa na figura 2.  

 

 
FIGURA 2 - Estrutura básica de uma OMP Multidimensional 
Fonte: O autor 

 

Todos os membros das forças de manutenção da paz devem compreender a 

função e a importante contribuição de cada componente de uma missão. Todos os 

participantes de uma missão possuem tarefas importantes a realizar, as quais 

contribuem para o cumprimento do mandato (ONU, 2009). 

Compreender a importância da contribuição dos outros componentes é 

especialmente crucial em operações de manutenção da paz multidimensionais. 
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Estas missões têm mandatos complexos e operaram em ambientes difíceis. O 

trabalho de cada componente influencia as tarefas dos outros componentes. Para 

que uma operação de manutenção da paz das Nações Unidas possa cumprir o seu 

mandato, devem-se utilizar estrategicamente recursos dos componentes militares, 

policiais e civis no momento certo (ONU, 2009). 

O componente militar tem a função de criar um ambiente seguro e estável 

para que outros elementos do processo de paz sejam implementados. Este 

componente é chefiado por um militar, Comandante da Força - Force Commander, 

oriundo de um dos países-membros da ONU. O componente militar é composto por 

várias unidades militares, chamadas de contingentes nacionais, as quais são 

fornecidas pelos países-membros da ONU contribuintes de tropa.  

Em OMP multidimensionais, é extremamente importante que o componente 

militar interaja com todos os componentes da missão, porque o sucesso da missão 

não é apenas a ausência de conflito. A restauração e o desenvolvimento de 

instituições fortes e o respeito pelo Estado de Direito são as principais condições 

para o sucesso e não podem ser alcançadas com o emprego único da força militar. 

Por estas razões, o componente militar deve trabalhar em conjunto com os atores 

policiais e civis, a fim de consolidar a paz e a segurança (ONU, 2008a). 

O componente policial tem a missão crítica de estabelecer a segurança 

pública e prevenir crimes, assim como facilitar o Estado de Direito. Para cumprir 

estas tarefas, trabalha com a polícia do país anfitrião e mantém estreita relação com 

o componente civil por meio de seções específicas, como: unidades de direitos 

humanos, assuntos judiciais, assuntos civis e sistema prisional (ONU, 2009). 

Existe uma grande variedade de funções civis em OMP. A estrutura do 

componente civil de uma missão de paz depende de quais tarefas estão prescritas 

em seu mandato. Em geral, a maioria das operações multidimensionais exige um 

grande número de componentes civis essenciais, dentre os quais, destacam-se: 

assuntos políticos, assuntos civis, direitos humanos, gênero e informação pública 

(ONU, 2009).  

Segundo FERRER (2005), a ONU permite, ainda, dentro desta estrutura a 

participação de ONGs, do Comitê Internacional CRUZ Vermelha (CICV) e de outros 

órgãos e agências locais e internacionais que, prestando auxílio, de alguma forma 

venham a contribuir para consecução do mandato. 
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2.1.5 CIMIC Segundo a Doutrina ONU 

 

Para a ONU, CIMIC significa coordenação civil-militar, atividade muito 

empregada no contexto das operações de paz multidimensionais sob a égide deste 

organismo internacional.  Segundo o módulo de treinamento especializado em 

CIMIC, United Nations Civil-Military Coordination Specialized Training Materials, UN-

CIMIC STM, (ONU, 2014), a coordenação civil-militar é: 

 

[...] uma função de estado-maior, em uma missão integrada da ONU. 
Facilita a interface entre os componentes civil e militar da missão, bem 
como policiais, organizações humanitárias e instituições de 
desenvolvimento para atingirem os objetivos da missão. (ONU, 2014, p.15, 
tradução do autor) 

 

A que se ressaltar a existência de um conceito paralelo chamado United 

Nations Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord), Coordenação Civil-

Militar Humanitária das Nações Unidas. De acordo com o Civil-Military Guidelines & 

Reference – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(ONU, 2008b), diretrizes do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de 

Assuntos Humanitários, UN-CMCoord significa a interação entre civis e militares e o 

diálogo essencial em emergências humanitárias quando se faz necessário promover 

e proteger os princípios humanitários, minimizando inconsistências, evitando 

competição, e quando apropriado, identificando objetivos comuns. 

A principal diferença existente entre esses dois conceitos é que UN-CMCoord 

visa ao emprego dos meios (pessoal e material) militares e de defesa civil em 

situações de emergência humanitária, com a finalidade de assistir as necessidades 

básicas da população atingida. Enquanto a UN-CIMIC representa a coordenação 

constante em uma missão de paz multidimensional, com a finalidade de facilitar a 

interação entre os componentes militar, policial e civil, bem como agências civis da 

ONU, ONGs, o governo do país anfitrião e organizações da sociedade civil, 

maximizando os esforços da missão em direção a objetivos comuns. 

Coordenação civil-militar é a interface entre os objetivos de manutenção da 

paz, políticos e de segurança e objetivos de desenvolvimento, humanitários e de 

consolidação da paz. Diante disso, para a ONU, CIMIC deve ser compreendido 

dentro da dupla função do componente militar: garantir um ambiente seguro e 

estável e disponibilizar recursos em apoio ao mandato da missão (ONU, 2014). 
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De acordo com o UN-CIMIC STM, (ONU, 2014), a coordenação civil-militar é 

concebida em consonância com os seguintes princípios:  

 a. Apoiar a interação operacional e tática entre atores militares e civis em 

todas as fases da operação de manutenção da paz;  

 b. Apoiar a criação de um ambiente propício para a implementação do 

mandato da missão, maximizando a vantagem comparativa de todos os atores;  

 c. Proporcionar segurança e assegurar a estabilidade contribuindo para a 

eficácia do cumprimento das tarefas prescritas no mandato da OMP;  

 d. Compreensão do esforço civil e da maneira como os militares podem 

contribuir para o trabalho deste componente; 

 e. A coordenação operacional e tática dos oficiais da UN-CIMIC com os 

componentes policial e civil deve apoiar os objetivos da missão; 

 f. Contribuir para a consecução de um estado final comum orientado por 

mandato; 

 g. Coordenação em conformidade com os princípios humanitários; 

 h. O planejamento e a implementação das atividades CIMIC buscarão 

sinergias para minimizar a duplicação de esforços e permitir o uso eficiente dos 

recursos humanos e materiais; e 

 i. Maximizar e explorar oportunidades para criar condições propícias para que 

organizações e parceiros civis, especialmente o governo do país anfitrião, 

contribuam para alcançar o objetivo da missão. 

Sob a ótica da ONU, as atividades CIMIC exigem das forças participantes de 

uma OMP a capacidade de realizar as seguintes tarefas principais: ligação e 

compartilhamento de informações e assistência civil. Esta última se divide em apoio 

à missão e apoio à comunidade. 

O principal propósito da tarefa de Ligação Civil-Militar é prover a coordenação 

necessária para facilitar e apoiar o planejamento e a condução de atividades e 

operações de todas as agências na área da missão. Esta ligação é baseada em um 

processo apropriado e acordado, que deve garantir o fluxo transparente de 

informações, levando em consideração a confidencialidade e o cuidado no manejo 

de informações sensíveis. Este compartilhamento de informações tem o objetivo de 

maximizar oportunidades e mitigar atritos (ONU, 2014). 

O apoio à missão facilita a execução dos objetivos da missão e garante a 

resposta coordenada em apoio aos agentes humanitários e de desenvolvimento. É 
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definido como a cooperação estendida pelo componente militar a qualquer 

componente da missão ou agência de uma operação de manutenção da paz (ONU, 

2014). 

O apoio à comunidade pode ser definido como as atividades em apoio às 

instituições do governo e comunidades locais, visando a melhorar e normalizar suas 

vidas, prover capacitação e confiança no processo de paz, criando um 

relacionamento positivo entre a comunidade anfitriã e atores externos (ONU, 2014).  

Para realizar as tarefas supramencionadas, as unidades militares valem-se 

dos Oficiais UN-CIMIC, militares especializados em coordenação civil-militar que são 

responsáveis por planejar, coordenar e facilitar a interação entre as unidades 

militares e as demais partes integrantes de uma OMP. 

O manual Batalhão de Infantaria das Nações Unidas, United Nations Infantry 

Battalion, (ONU, 2012), estabelece um modelo básico de estrutura organizacional de 

unidades militares valor Btl participantes de uma OMP (figura 3): 

 

 
FIGURA 3 - Estrutura básica de um Batalhão de Infantaria em OMP (modelo) 

Fonte: (ONU, 2012, Vol I, p.130) 
 

Verifica-se, nesta estrutura básica, que o EM deve possuir a seguinte 

composição mínima:  

a. Seção de Pessoal (Personnel Staff Section); 
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b. Seção de Consciência Situacional - Inteligência (Situational Awareness 

Staff Section); 

c. Seção de Operações (Operations Staff Section); 

d. Seção de Logística (Logistics Staff Section); 

e. Seção de Divulgação - Comunicação social e CIMIC (Outreach Staff 

Section); e 

f.   Seção de Comunicações - Comando e Controle (Communication Staff 

Section). 

Segundo ONU (2012), a seção de divulgação é composta por um oficial 

responsável pela parte de comunicação social (foco na divulgação e meios de 

comunicação) e um Oficial CIMIC (foco em assuntos humanitários e atividades 

CIMIC). Deve ter a capacidade de desempenhar as seguintes tarefas:  

- Realizar a coordenação com outros componentes da missão;  

- Divulgar as atividades realizadas pela organização militar;  

- Envolver-se com a população local através de medidas de fortalecimento da 

confiança, compromissos com a comunidade;  

- Realizar atividades CIMIC; 

- Implementar projetos de impacto rápido; 

- Desenvolver atividades visando ao bem-estar da população local; 

- Ligar-se com os principais líderes comunitários; e 

- Gerenciar a informação pública e os meios de comunicação. 

Em estreita coordenação com o componente civil da missão, destacando-se 

as áreas de assuntos civis e direitos humanos, a seção de divulgação estabelecerá 

a ligação com os vetores civis presentes na A Op e com as forças de segurança do 

país anfitrião (ONU, 2012). 

 

2.1.6 A Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti 

 

A participação das Nações Unidas no Haiti iniciou-se no ano de 1990, 

quando, a pedido do governo provisório, o Grupo de Observadores das Nações 

Unidas para a Verificação das Eleições no Haiti (ONUVEH) acompanhou a 

preparação e a realização de eleições no país (ONU, 2017). 



41 
 

Após o golpe de Estado de 1991, que culminou com a derrubada do 

presidente legítimo, Jean-Bertrand Aristide, a instabilidade política voltou a assolar o 

Haiti. Em resposta, foi implantada, em fevereiro de 1993, a Missão Civil Internacional 

no Haiti (MICIVIH). Em setembro do mesmo ano, o CSUN criou a primeira operação 

de manutenção da paz das Nações Unidas no país – a Missão das Nações Unidas 

no Haiti (UNMIH). Entretanto, devido à falta de cooperação das autoridades policiais 

haitianas, a UNMIH não pôde cumprir plenamente o seu mandato (ONU, 2017).  

Diante desse fato, em Julho de 1994, o Conselho de Segurança autorizou a 

instalação de uma Força Multinacional, a qual tinha como principais missões: manter 

um ambiente seguro e estável no país, facilitar o retorno imediato das autoridades 

legítimas haitianas e promover o Estado de Direito. No período de 1994 a 2000, 

sucessivas missões de manutenção da paz das Nações Unidas foram 

desencadeadas no Haiti. Contudo, no início do século XXI o país voltou a passar por 

uma profunda crise política e por um período de grande instabilidade (ONU, 2017).  

Em fevereiro de 2004, eclodiu um conflito armado na cidade de Gonaives, o 

qual se espalhou por outras cidades do país. No dia 29 de fevereiro do mesmo ano, 

após concluir que a situação no Haiti constituía uma ameaça à paz e à segurança 

internacionais, o CSUN aprovou a resolução 1529 (2004) que autorizou a Força 

Interina Multinacional (MIF) e manifestou a sua disponibilidade para estabelecer uma 

força de estabilização das Nações Unidas com a finalidade de facilitar a busca de 

um processo político constitucional e pacífico, além de garantir a segurança e a 

estabilidade (ONU, 2017). 

Em 30 de Abril de 2004, acatando as recomendações do Secretário-Geral, O 

CSUN aprovou a resolução 1542, de 30 de abril de 2004, que criou a Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, que assumiu o cargo da MIF em 1º de 

junho de 2004 (ONU, 2017). 

A MINUSTAH foi, inicialmente, criada com os seguintes propósitos: apoiar o 

governo de transição na garantia de um ambiente seguro e estável; ajudar no 

monitoramento, reestruturação e reforma da Polícia Nacional do Haiti; ajudar com 

programas abrangentes e sustentáveis de Desarmamento, Desmobilização e 

Reintegração (DDR); restabelecer e manter o Estado de Direito, a segurança pública 

e a ordem pública no Haiti; proteger o pessoal, instalações, equipamentos e 

equipamentos das Nações Unidas e proteger os civis sob ameaça iminente de 

violência física; apoiar os processos constitucionais e políticos, auxiliar na 
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organização, monitoramento e realização de eleições municipais, parlamentares e 

presidenciais livres e justas; e apoiar o Governo de Transição e as instituições e 

grupos de direitos humanos haitianos em seus esforços para promover e proteger os 

direitos humanos (ONU, 2004). 

A Missão foi autorizada a incluir até 6.700 (seis mil e setecentos) militares, 

1.622 (mil seiscentos e vinte e dois) policiais, cerca de 550 (quinhentos e cinquenta) 

civis internacionais, 1.000 (mil) funcionários civis locais e 150 (cento e cinquenta) 

voluntários das Nações Unidas. Nos anos seguintes, o mandato da MINUSTAH, o 

seu conceito de operação e a força autorizada foram ajustados pelo CSUN em 

várias ocasiões para se adaptarem às evoluções ocorridas na missão e às 

exigências ditadas por mudanças ocorridas nos cenários políticos, socioeconômicos, 

ambientais, etc. (ONU, 2017). 

O EM do componente militar da MINUSTAH, para cumprir as tarefas previstas 

no mandato da missão, foi estruturado segundo o modelo estabelecido no UN-CIMIC 

STM, (ONU, 2014), conforme a figura a seguir: 

 

 
FIGURA 4 - Estrutura do EM da MINUSTAH (Extrato) 
Fonte: O autor 
 

Constata-se a existência de uma seção responsável pelas atividades de 

coordenação civil militar. De acordo com o módulo de treinamento especializado em 

UN CIMIC, (ONU, 2014), é aconselhável que esta seção tenha a seguinte estrutura: 
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   FIGURA 5 - Estrutura da Seção CIMIC do EM da MINUSTAH 

              Fonte: O autor 
 

Ainda segundo esta fonte de consulta, os integrantes da seção CIMIC do EM 

da MINUSTAH deveriam desempenhar as seguintes tarefas: 

 

a. Chefe da Seção 

- Assessorar o comandante do componente militar no que tange a CIMIC; 

- Planejar, coordenar e supervisionar a execução da estratégia do 

componente sobre UN-CIMIC;  

- Orientar as atividades de UN-CIMIC; 

- Preparar e atualizar os planos de UN-CIMIC, procedimentos 

operacionais padrão, diretrizes e orientações;  

- Fornecer dados para o processo de análise da missão; 

- Assegurar a ligação entre o EM do componente militar e os outros 

componentes e agências; e 

- Gerenciar o treinamento de UN-CIMIC. 

 

b. Responsável pelas Operações CIMIC 

- Auxiliar o vice chefe do U9;  

- Gerenciar e coordenar as atividades de UN-CIMIC em execução;  

- Coordenar com EM da MINUSTAH e com os oficiais de UN-CIMIC dos 

batalhões;  

- Fornecer assessoramento para briefings de UN-CIMIC, conforme o caso;  

- Sincronizar as atividades de UN-CIMIC com operações de informação, 

sob a direção do U9; e 

- Fazer a ligação com o nível operacional civil no que diz respeito às 

atividades correntes de UN-CIMIC. 
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c. Responsável pelo Planejamento de Projetos 

- Auxiliar o U9 na preparação de planos de UN-CIMIC, procedimentos 

operacionais padrão e diretrizes; 

- Auxiliar o vice chefe nos projetos de UN-CIMIC e no gerenciamento de 

tarefas;  

- Auxiliar o vice chefe na coordenação de treinamento sobre UN-CIMIC na 

Missão;  

- Auxiliar o vice chefe na gestão de informações e documentos de UN-

CIMIC;  

- Se ligar e coordenar com o nível operacional civil as funções de 

planejamento de UN-CIMIC; e 

- Fornecer dados para avaliações de UN-CIMIC e briefings, conforme o 

caso. 

 

2.1.7 Batalhão de Infantaria de Força de Paz 

 

Segundo Soares (2010), o Batalhão de Infantaria de Força de Paz, mais 

conhecido por BRABAT (Brazilian Battalion, sigla em Inglês), apresentou a seguinte 

organização: 

-    Comando: um comandante e um subcomandante; 

- Estado-maior: constituído pelas seções de pessoal, inteligência, 

planejamento e operações, logística, comando e controle, assuntos civis e 

comunicação social; 

-   Uma Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap); e 

-   Quantidade variável de subunidades operacionais – no caso dos batalhões 

brasileiros, há companhias de fuzileiros (Cia Fuz F Paz), esquadrões de cavalaria 

(Esqd Cav F Paz) e um grupamento operativo de fuzileiros navais (Gpt Op Fuz Nav). 
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FIGURA 6 - Organograma do Batalhão de Infantaria de Força de Paz no Haiti 
Fonte: O autor 
 

De acordo com CRUZ (2010), até 2008 não existia no BRABAT uma seção ou 

organização que tivesse por reponsabilidade as atividades CIMIC. Corroborando 

com esta assertiva, SHOJI (2013) ressalta que o Exército Brasileiro, na MINUSTAH, 

empregou em seus oito primeiros contingentes o modelo de integração da 

Comunicação Social e Assuntos Civis, conceitos indicados nos manuais da Força 

Terrestre e que serão abordados posteriormente nesta pesquisa. 

Segundo SHOJI (2013), o aumento da demanda pela maior interação com os 

vetores civis imprimiu a necessidade de separação em departamentos distintos, de 

forma a empregar uma equipe, no mesmo nível hierárquico, para as atividades de 

Assuntos Civis/CIMIC. Diante disso, o Brasil incluiu no QCP do BRABAT uma Seção 

de Assuntos Civis (G9) integrando o Estado-Maior desta Organização Militar (figura 

7). Esta seção possuiu subordinação direta ao comandante da organização militar e 

ligação técnica, para fins de planejamento e coordenação, com a 9ª Seção do EM do 

componente militar da missão. A modificação foi realizada para que o contingente se 

adequasse à estrutura da ONU e, principalmente, pela demanda cada vez maior por 

missões realizadas com os vetores civis presentes na área da missão. 
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FIGURA 7 - Extrato do QCP do BRABAT/14º Contingente Brasileiro 
Fonte: (COTER apud CRUZ, 2010, p.159) 
 

É inevitável que a experiência de emprego anterior e a doutrina vigente nos 

países contribuinte de tropa influenciem o vocabulário e a doutrina a ser empregada 

em campo quando desdobrados nas operações. Pode-se verificar, como exemplo, o 

emprego da F Ter na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, na 

qual se empregou a terminologia de Assuntos Civis para o pessoal que operou a 

Seção CIMIC (SHOJI, 2013). 

Além disso, segundo CRUZ (2010), no Pelotão de Comando, fração 

integrante da Companhia de Comando e Apoio do BRABAT, estava previsto um 

grupo de Assuntos Civis/CIMIC, conforme figura a seguir: 

 

 
FIGURA 8 - Extrato do QCP do BRABAT/14º Contingente Brasileiro 
(Pelotão de Comando) 
Fonte: (COTER apud CRUZ, 2010, p.159) 

 

Cabe destacar que as figuras 7 e 8 foram extraídas do QCP do 14º 

Contingente Brasileiro, que atuou no Haiti no período de fevereiro a agosto de 2011. 

Além disso, apesar de não haver a previsão em quadro organizacional do 

BRABAT, foi de boa prática e de conhecimento de todo meio militar que, no âmbito 

das SU, o SCmt SU acumulasse os encargos relativos ao planejamento das 

atividades CIMIC de sua fração. Ademais, foi estabelecida uma ligação técnica, 

entre o SCmt SU e a 9ª Seção (Assuntos Civis) do BRABAT, para fins de 

planejamento e coordenação das atividades CIMIC da SU (SHOJI, 2013).  
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Através da análise do anexo A, Quadro de Distribuição de Pessoal, da Diretriz 

de Preparação Específica para Missão de Paz do BRABAT 22 (BRASIL, 2014c), 

desdobrado no Haiti no período de junho a dezembro de 2015, verificou-se que a 

única alteração ocorrida em QCP, no que tange a CIMIC, foi a supressão de um dos 

cargos de auxiliares de Assuntos Civis do Pelotão de Comando. 

Segundo as Normas Gerais de Ação do BRABAT 23, (2015), as principais 

atribuições dos integrantes da 9ª Seção eram: 

- Ligar-se com o chefe da 9ª Seção do componente militar a fim de receber 

orientações acerca das atividades/operações realizadas com as agências/vetores 

civis presentes na A Op; 

- Coordenar as atividades/operações realizadas pelo BRABAT com as 

agências/vetores civis presentes na A Op; 

- Supervisionar e gerenciar projetos em benefício da comunidade que tenham 

influência na consecução do mandato da missão; 

- Coordenar a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na A 

Op (lideranças locais, agências e órgãos governamentais, ONGs, etc.); e 

- Ligar-se com as agências/vetores civis presentes na A Op a fim de proceder 

ao compartilhamento mútuo de informações. 

Segundo o UN-CIMIC STM, (ONU, 2014), o comandante de uma fração valor 

Btl, além da 9ª seção do EM, pode designar que outros militares sejam responsáveis 

pelas atividades CIMIC. No BRABAT, os subcomandantes de companhia tinham 

esta responsabilidade cabendo-lhes desempenhar as seguintes tarefas: 

- Realiza o levantamento dos vetores civis presentes na A Op; 

- Realizar atividades e projetos determinados pelo G9; 

- Identificar as necessidades das comunidades da área de responsabilidade; 

- Reunir-se com líderes comunitários, religiosos e políticos; 

- Realizar análise de risco das atividades de UN-CIMIC; 

- Propor atividades e projetos ao G9; 

- Planejar atividades e projetos, em coordenação com o G9; e 

- Realizar reuniões de coordenação. 
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2.1.8 Curso de Cooperação Civil-Militar para Oficiais – Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil 

 

Na análise do Capitão do Exército Brasileiro Henrique Siniciato Terra Garbino, 

antigo coordenador do Curso de Cooperação-Civil Militar para Oficiais1 (único curso 

CIMIC existente no Brasil), conduzido pelo Centro Conjunto de Operações de Paz 

do Brasil, o suprarreferenciado curso foi criado para atender às demandas objetivas 

e empíricas de capacitação de pessoal para a Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização no Haiti (GARBINO, 2017). Apesar de a ONU utilizar o termo 

coordenação, o curso recebeu a denominação cooperação civil-militar. 

Apesar de não estar previsto como uma capacidade orgânica das unidades 

do Exército Brasileiro, a cooperação-civil militar foi encarada como uma das 

capacidades previstas na composição das unidades desdobradas no Haiti. Na falta 

de uma doutrina nacional e de treinamento específico, juntamente com a 

necessidade de adaptar a capacidade para o contexto das operações de paz das 

Nações Unidas - particularmente da MINUSTAH - o supracitado curso teve por 

objetivo preencher parte dessa lacuna. Sua base teórica é fundamentada nos 

Módulos de Treinamento Especializado para a CIMIC das Nações Unidas, cujo foco 

é apresentar as diretrizes gerais, princípios e dinâmicas do UN-CIMIC nos níveis 

operacional e tático (GARBINO, 2017). 

O Departamento de Operações de Paz (DPKO), no entanto, não define como 

os países contribuintes de tropa devem conduzir suas responsabilidades durante as 

missões de paz. Isso significa que raramente as diretrizes oficiais da ONU, incluindo 

os STM, especificam como e quais técnicas, táticas e procedimentos (TTP) devem 

ser empregados. Para preencher essa lacuna, adotou-se uma abordagem dupla: (1) 

TTP básicas para a condução das atividades CIMIC (como negociação, interação 

com a mídia, utilização de intérpretes, entre outras) foram adicionadas ao currículo 

do Curso; e (2) as experiências obtidas empiricamente no Haiti foram incluídas no 

programa por meio de palestras de lições aprendidas, trocas de experiência e 

estudos de caso. Paralelamente, buscou-se uma aproximação com centros de 

referência na condução de atividades CIMIC, como o próprio DPKO, o Escritório das 

                                            
1
 Por força de legislação específica do EB, recebe a denominação de Estágio. Entretanto, para que 

seja estabelecida uma equiparação com a nomenclatura utilizada em outros países e organismos 
internacionais, será chamado de Curso. 
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Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (UN OCHA), o 

Centro de Excelência para Cooperação Civil-Militar da OTAN, entre outros 

(GARBINO, 2017). 

 

2.1.9 Conclusão Parcial acerca da CIMIC em Operações de Paz da ONU 

 

Observa-se que a Organização das Nações Unidas foi criada com o principal 

propósito de manter a paz e a segurança internacionais e que, para atingir esse 

objetivo, vale-se das Operações de Manutenção da Paz.  

Originalmente, a ONU desencadeava as OMP do tipo tradicional, as quais se 

caracterizam por serem essencialmente militares. Porém, ao final da Guerra Fria, 

devido às mudanças ocorridas no ambiente dos conflitos, destacando-se a presença 

de atores civis capazes de influenciar no processo de implementação da paz, as 

Nações Unidas passaram a empregar com maior frequência as OMP 

Multidimensionais.  

As OMP Multidimensionais destacam-se por serem compostas pelos 

componentes militares, policiais e civis, os quais interagem com organismos 

internacionais, ONGs, autoridades governamentais do país anfitrião, agências 

presentes na área da missão e demais atores não militares. Como ferramenta 

principal para o estabelecimento e manutenção da interação entre os militares e os 

atores civis, as Nações Unidas fazem uso da coordenação civil-militar e 

recomendam que as unidades militares que compõem o componente militar 

possuam, em seu QCP, especialistas em CIMIC.  

Seguindo as recomendações deste organismo internacional, a estrutura 

organizacional do BRABAT contemplou, em seu EM, a 9ª seção, cuja principal 

responsabilidade foi o planejamento e a condução das atividades CIMIC daquela 

OM. Além disso, embora não esteja previsto na doutrina ONU, no nível SU, o 

subcomandante da fração assumiu os encargos afetos à coordenação civil-militar. 

Cabe ressaltar que, devido ao desenvolvimento da doutrina segundo a ótica 

da ONU, existe uma clara definição das tarefas afetas a CIMIC a serem executadas 

pelos militares integrantes dos diversos níveis da cadeia de comando.  

A fim de atender às demandas apresentadas pela ONU e pelo ambiente 

operacional da MINUSTAH, o Brasil, por intermédio do CCOPAB, criou o curso de 
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cooperação civil-militar para oficiais. Este curso capacita os militares brasileiros para 

o planejamento e condução da CIMIC.  

 

2.2 CIMIC NA OTAN 

 

2.2.1 CIMIC Segundo a Doutrina OTAN 

 

Segundo CRUZ (2010), a doutrina CIMIC da Organização do Tratado do 

Atlântico Norte é uma das mais desenvolvidas e serve de base para a doutrina de 

muitos países e organismos internacionais, como a ONU. Segundo esta fonte de 

consulta, no final de 1995, tropas lideradas pela OTAN atuaram na antiga Iugoslávia 

sob a égide da ONU e, ao serem desdobradas, depararam-se com diversas 

organizações civis que agiam legitimamente e possuíam, inclusive, condições de 

apoiar as ações das tropas. Desse modo, houve a necessidade do estabelecimento 

de uma doutrina que orientasse o trabalho conjunto entre a tropa e esses atores – a 

Cooperação Civil-Militar, ou Civil-Military Co-operation. 

Assim sendo, a OTAN desenvolveu um novo conceito de estratégia, 

lançando, em 2001, a Política Militar para a Cooperação Civil-Militar (SC99 – NATO 

Military Policy on Civil-Military Co-operation). Este novo conceito segue o seguinte 

fundamento: a interação entre as forças da Aliança e o ambiente civil (tanto 

governamental como não governamental) em que operam é crucial para o sucesso 

da missão (OTAN, 2001). 

Para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, segundo o manual 

Doutrina Conjunta Aliada para Cooperação Civil-Militar, AJP-3.4.9 - Allied Joint 

Doctrine for Civil-Military Co-operation, de 2013, CIMIC se traduz como “Cooperação 

Civil-Militar” e significa a cooperação e coordenação, em apoio à missão, entre o 

comando das operações e os atores da sociedade civil, incluindo agências e 

organizações não governamentais internacionais e nacionais, bem como 

autoridades nacionais e locais (OTAN, 2013). 

Esta fonte de consulta prescreve, ainda, que a aplicação das atividades de 

Cooperação Civil-Militar está condicionada a quatro fatores, a seguir estabelecidos: 
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a. As equipes CIMIC necessitam estar completamente integradas e possuir 

visão ampla, estando autorizadas a coordenar as atividades CIMIC na área de 

operações; 

b. As atividades CIMIC estão inseridas em um plano do Comando Conjunto, 

são desencadeadas em apoio à missão a fim de garantir condições de 

governabilidade ao Estado;  

c. As forças da OTAN, na medida do possível e dentro dos seus meios e 

capacidades militares, deverão acolher e apoiar as atividades dos atores civis, 

desde que estes não comprometam a missão; e 

d. As atividades da CIMIC, como projetos de desenvolvimento, são 

conduzidas pela tropa. Entretanto, seu planejamento deve considerar a transferência 

da responsabilidade assumida para as organizações civis ou autoridades locais 

apropriadas. 

Para CRUZ (2010), os conflitos atuais apresentam desafios cada vez maiores, 

com a presença dos meios de comunicação e as expectativas criadas pelas 

comunidades nacionais e a internacional. Portanto, estabelecer relações eficazes 

com um vasto leque de organizações civis, bem como governos, forças militares e 

populações locais, é essencial para a resolução dos conflitos. Essas relações podem 

incluir mecanismos de planejamento conjunto no nível estratégico, sendo a CIMIC a 

ferramenta de que o comandante dispõe para o estabelecimento e manutenção 

desses relacionamentos. 

O objetivo principal da CIMIC é estabelecer e manter a plena cooperação 

entre a força militar e os atores civis presentes na área de atuação da tropa. 

Idealmente, todos os atores trabalharão para um objetivo comum, mas quando isso 

não for possível, essa interação assegurará que as atividades para apoiar cada vetor 

sejam harmonizadas na medida do possível. Isso minimizará a interferência ou 

conflito não intencional entre militares da OTAN, governos locais e atores civis 

(OTAN, 2013).  

Segundo CRUZ (2010, p.126), “o objetivo em longo prazo da Cooperação 

Civil-Militar é ajudar a criar e manter as condições para a consecução dos objetivos 

da OTAN”.  

De acordo com o manual AJP-3.4.9, Doutrina Conjunta Aliada para 

Cooperação Civil-Militar, a CIMIC é aplicável a todos os tipos de operações da 

OTAN. Em todos os cenários possíveis, os comandantes são cada vez mais 
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conduzidos a levar em conta fatores políticos, sociais, econômicos, culturais, 

religiosos, ambientais e humanitários ao planejar e conduzir suas operações. Além 

disso, devem reconhecer que as áreas operacionais contêm a presença de um 

grande número de atores civis com seu próprio mandato, objetivos, métodos, 

princípios, estrutura, papel e perspectivas, que podem ter implicações nas 

operações e vice-versa (OTAN, 2013).  

Diante deste contexto, segundo CRUZ (2010), as equipes CIMIC têm as 

seguintes responsabilidades: 

 

[...] estabelecer contato com os atores da sociedade civil; realizar 
planejamento conjunto, nos níveis estratégico e operacional, com 
organismos civis, antes e durante a operação; realizar avaliações contínuas 
do ambiente civil, incluindo as necessidades locais, a fim de identificar 
qualquer vácuo e como este pode ser preenchido; supervisionar a conduta 
dos civis e as atividades relacionadas com as forças militares, incluindo a 
necessária colaboração com especialistas funcionais; trabalhar para uma 
transição harmoniosa das responsabilidades civis para as autoridades 
competentes; trabalhar com os atores civis, em todas as dimensões das 
operações; e assessorar o comandante em todas as situações citadas 
acima. (CRUZ, 2010, p.127) 

 

Para a doutrina conjunta da OTAN, a Cooperação Civil-Militar tem as funções 

básicas de ligação civil-militar, apoio ao ambiente civil e apoio à missão:  

A Ligação Civil-Militar consiste em estabelecer e manter a ligação com os 

atores civis, facilitando a cooperação, o compartilhamento de informação, o 

planejamento integrado e a condução das operações (OTAN, 2013).  

Apoio à Força significa que, dependendo das circunstâncias, os comandantes 

das forças militares necessitarão do apoio de atores externos, dependendo de 

recursos e informações de fontes civis, em uma coordenação de esforços para evitar 

a interrupção de uma operação militar. Por essa razão, os comandantes devem, 

sempre que possível, procurar esse apoio e a CIMIC desempenhará um papel 

importante nesta busca (OTAN, 2013). Por essa razão, a CIMIC desempenha um 

papel proativo, contribuindo para o planejamento e execução de diversas operações.  

O Apoio ao Ambiente Civil engloba um grande número de atividades CIMIC. 

O apoio militar aos atores civis, geralmente, só será conduzido se for necessário 

criar condições favoráveis ao cumprimento da missão militar, em locais onde as 

autoridades civis e agências são incapazes de realizar suas atividades. Podem 

incluir um amplo espectro de recursos, tais como: pessoal, informações, 

equipamentos, instalações, material de comunicações e treinamento. Permitir isso é 
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um papel da CIMIC e pode ser executado por todos os elementos das forças 

armadas (OTAN, 2013). 

Para CRUZ (2010), os princípios da CIMIC na OTAN são classificados de 

acordo com a influência dentro do ambiente do conflito e divididos em duas 

categorias.  

a. Princípios que regem a Relação Civil-Militar. Estes princípios guiam o 

estabelecimento e a manutenção do relacionamento militar com autoridades civis, 

organizações, agências e populações. São eles:  

1) objetivos comuns: estabelecer, estreitar e manter as relações civis-

militares são fatores de sucesso da missão. Apesar dos civis possuírem interesses 

imediatos diferentes dos militares, a conquista de objetivos comuns deve ser 

compartilhada, sempre que possível; 

2) responsabilidade compartilhada: a estrutura, o caráter e a maneira que 

as organizações civis e a força militar podem compartilhar responsabilidades são 

diversas. A análise dos objetivos comuns é essencial para que seja criada uma 

relação de apoio mútuo durável e com benefício para ambos; 

3) consciência cultural: a cultura e os costumes locais devem ser 

respeitados. Com isso, os comandantes são cada vez mais sugeridos a adotar em 

seus planejamentos os fatores sociais, políticos, culturais, religiosos, econômicos, 

ambientais e humanitários ao planejar e conduzir as operações. Qualquer violação 

das leis locais pode criar um ambiente totalmente desfavorável e diminuir as 

chances de sucesso da missão;  

4) consentimento: deve haver consenso entre as partes para que sejam 

obtidos bons resultados. A perda de consentimento pode ocorrer a qualquer 

momento e os comandantes devem estar preparados para gastar tempo e energia 

na sua busca e manutenção;  

5) comunicação: a efetiva comunicação entre as autoridades civis, as 

organizações, as agências e a população é vital para a manutenção da cooperação 

e do consentimento. A chave para minimizar as diferenças entre os militares e civis é 

a manutenção de um canal de comunicação aberto; e 

6) transparência: a cooperação civil-militar requer confiança mútua entre 

todos os atores envolvidos na operação. As atividades CIMIC devem ter 

transparência, de modo que a capacidade e a competência da força militar possam 

garantir a confiança de todos os atores civis envolvidos. 
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b. Princípios que regem a direção militar em CIMIC. Estes princípios guiam os 

processos militares internos, que permitem o desenvolvimento do plano de apoio 

CIMIC e regulam sua execução. São eles: 

1) direção de comando: em todos os níveis da estrutura militar, os 

comandantes têm a responsabilidade de dirigir as atividades CIMIC e de alcançar a 

necessária unidade de comando e de esforços, reconhecendo a importância da 

integração de todos os atores presentes;  

2) prioridade para os objetivos militares: a OTAN conduz operações CIMIC 

em apoio à missão militar. A cooperação civil-militar permite a interface dos aspectos 

civis do ambiente e a sua plena absorção no processo de planejamento;  

3) prioridade e concentração: os recursos disponíveis para as atividades 

CIMIC são limitados, por isso, devem ser concentrados em tarefas da mais alta 

prioridade; 

4) economia: os comandantes devem evitar o uso de equipamentos 

militares em obrigações não-militares. Entretanto, não sendo possível, devem 

atentar para que as organizações civis não dependam por muito tempo dos recursos 

militares; e  

5) obrigações legais e considerações humanitárias: os comandantes 

possuem a responsabilidade legal de cumprir as leis que regulam os conflitos. Por 

isso, devem procurar reduzir os efeitos das operações sobre os não-combatentes, 

para consolidar a legitimidade da missão. Os direitos humanos de indivíduos e 

grupos devem ser respeitados, de acordo com as leis internacionais. 

Para atender aos princípios estabelecidos e às exigências do desempenho 

das funções, o comandante de uma fração deve dispor de recursos humanos 

capacitados ao desempenho de atividades CIMIC. Dada às peculiaridades de cada 

operação, a composição das frações CIMIC não pode ser preestabelecida. 

Entretanto, este pessoal deve estar presente em todos os níveis de comando. Seu 

papel é aconselhar o comandante, participando do planejamento, a fim de levantar 

as atividades CIMIC a serem executadas em apoio à campanha militar e, de maneira 

simultânea, deve realizar a ligação com os vetores civis presentes na A Op (OTAN, 

2013). Para a OTAN, as atividades de cooperação civil-militar são desempenhadas 

pelos seguintes atores: 
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- Grupos CIMIC, unidades CIMIC e elementos CIMIC: pessoal capacitado e 
apto a apoiar o comandante da força militar. Estas forças CIMIC dispõem de 
uma organização estruturada, adequadamente dotada de recursos e 
equipamentos para conduzir as atividades CIMIC em apoio à missão [...]. 
- Especialistas funcionais: profissionais utilizados quando há a necessidade 
de uma qualificação específica não encontrada na área de operações. Eles 
podem ter diferentes origens e não são necessariamente militares. Podem 
auxiliar no processo de planejamento ou conduzir projetos CIMIC.  
- Forças militares: quando necessário, os comandantes podem designar 
unidades para realizar atividades CIMIC. (OTAN, 2013, p.2-6, tradução do 
autor) 

 

Esta flexibilidade das estruturas das frações CIMIC e a necessidade de 

integração com todos os níveis de comando são ratificadas por CRUZ (2010): 

 

A exigência para a execução das tarefas CIMIC de uma missão irá variar de 
situação para situação. Qualquer organização CIMIC deve ser flexível o 
suficiente para atender a essas demandas. As equipes de coordenação civil-
militar devem ser treinadas e estar plenamente integradas em todos os níveis. 
O tamanho e a estrutura dessas equipes variarão de acordo com a estrutura 
da força e a missão recebida. (CRUZ, 2010, p.134)  

 

Ainda segundo esta fonte de consulta, as organizações CIMIC em apoio a 

uma operação conjunta são normalmente colocadas sob o comando operacional do 

componente terrestre. No caso de uma operação abranger uma grande área e uma 

ampla gama de atividades, a opção mais aplicável é que um Grupo CIMIC 

permaneça sob o comando operacional do Quartel- General da Força Aliada. 

Especialistas funcionais ou equipes serão geralmente administradas por este grupo. 

Assim sendo, existem duas opções possíveis, segundo pode-se resumir:  

a. Subunidades CIMIC recebem ordem diretamente da Força Componente. 

Nesta situação, faz-se necessário que suas atividades sejam coordenadas, ainda, 

nos níveis divisão, brigada e batalhão; e  

b. Subunidades, ou elementos especialistas, são colocadas em apoio a 

unidades, geralmente sob controle operacional. 

O manual AJP-3.4.9, Doutrina Conjunta Aliada para Cooperação Civil-Militar 

(OTAN, 2013), estabelece algumas tarefas a serem desenvolvidas pelas forcas 

CIMIC no nível tático. Esta fonte divide as tarefas a serem realizadas nas fases: 

antes da operação, durante a operação e na fase de transição, conforme segue 

abaixo: 
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a. Antes da Operação: 

- Avaliar a situação civil na área de operações e contribuir para consciência 

situacional; 

- Auxiliar na avaliação e planejamento de planos e exercícios de 

contingência. Trabalhar com todos os outros ramos de pessoal para garantir que 

todos os fatores civis relacionados sejam incorporados no processo de 

planejamento; 

- Usar as relações existentes com os atores civis para conduzir um 

planejamento integrado; 

- Prestar aconselhamento sobre a situação civil e o efeito das operações 

militares sobre a população civil e as organizações e vice-versa; 

- Preparar material educativo para a força sobre condições civis desejáveis; 

- Treinar e educar o pessoal da CIMIC e integrar a CIMIC no treinamento 

pré-desdobramento; 

- Assistir na determinação dos requerimentos de informação crítica do 

comandante e promulgar aos comandos OTAN, e contribuir com a capacidade de 

coletar informações; 

- Estabelecer e manter o intercâmbio de informações com os atores civis. 

As fontes civis fornecerão muitas vezes informações de relevância operacional. É 

provável que seja de benefício mútuo a troca de informações, entretanto, a que se 

considerar a classificação das informações militares que serão transmitidas a fim de 

não comprometer operações futuras; e 

- Planejar e preparar a fase de transição. 

 

b. Durante a Operação: 

- Continuar as tarefas pré-operacionais que ainda estão perdurando; 

- Conduzir atividades e projetos da CIMIC. As atividades da CIMIC podem 

precisar preencher qualquer lacuna ou capacidade que não sejam preenchidas pelos 

atores civis. Estas atividades podem consistir em serviços ou instalações 

necessárias para satisfazer as necessidades imediatas a manutenção da vida da 

população local e assegurar a sustentabilidade a longo prazo da sociedade na A Op; 
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- Fornecer avaliações contínuas das capacidades e tarefas das 

organizações civis na A Op, juntamente com avaliações das necessidades da 

população e do progresso de certos aspectos da missão; 

- Contribuir para o planejamento da missão em todas as etapas do 

processo de planejamento operacional; 

- Realizar um planejamento coerente com os atores civis e garantir o fluxo 

mútuo de informações;  

- Permitir as comunicações entre o pessoal de logística e parceiros na A 

Op; 

- Comunicar-se com os atores civis relevantes. O comandante estará 

normalmente em comunicação com os líderes políticos, cívicos, religiosos locais e 

com os presidentes de associação de moradores; e 

- Planejar e preparar a fase de transição. 

 

c. Fase de transição: 

- Ajudar as autoridades civis a atuar sem o auxílio do componente militar; 

- Finalizar as tarefas da fase operacional e deixar de desempenhar funções 

que não são mais necessárias, dado o aumento da estabilidade na área; 

- Executar planos para a transição de responsabilidades e funções para os 

atores civis; 

- À medida que a força militar reduz tanto em efetivo como no número de 

responsabilidades assumidas, a CIMIC assistirá a transferência de quaisquer 

responsabilidades civis que a força tenha assumido; e 

- Transferência final das funções e/ou responsabilidades relacionadas com 

o meio civil para os atores civis devidamente instituídos, da forma mais suave 

possível. 

 

2.2.2 Cursos de Cooperação Civil-Militar da OTAN 

 

Segundo CRUZ (2010), além da preparação específica nos diversos países, a 

OTAN possui um Centro de Excelência para CIMIC, localizado na Holanda. Tal 

estabelecimento de ensino, além da preparação de militares dos países que 
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integram a OTAN, também atende às demandas de vetores civis, como ONG e 

instituições científicas (CRUZ, 2010). 

Ainda de acordo com a supracitada fonte de consulta, o objetivo principal da 

organização reside na instrução, desenvolvimento doutrinário e formação. A célula 

de educação e treinamento do CCOE (repartição basilar do referido centro), 

composta de instrutores experientes de diversos países da OTAN, é responsável 

pela organização e execução dos cursos que visam à habilitação dos alunos ao 

exercício de funções na área CIMIC (CRUZ, 2010). 

Dos cursos oferecidos pelo CCOE, destacam-se os descritos abaixo: 

1) Curso Básico CIMIC: busca transmitir ao aluno o conhecimento sobre os 

componentes, os objetivos, as tarefas principais, as funções e a organização da 

Cooperação Civil-Militar no nível tático e, ainda, apresenta noções básicas sobre o 

nível operacional. Ao concluir o curso, os militares estarão aptos a exercerem 

funções na área CIMIC, em Unidades de Apoio CIMIC, Quartéis Generais e 

agências de ligação, com ênfase nos níveis batalhão e brigada. Integram o currículo 

do curso os seguintes assuntos: documentos básicos CIMIC, consciência cultural, 

experiências CIMIC, aspectos legais e interações com a mídia. Além disso, são 

abordados conceitos da OTAN, ONU, ONG, organizações governamentais e 

organizações internacionais. As TTP ensinados são: trabalho de Estado-Maior, 

relacionamento com organizações, avaliação de aspectos civis, planejamento, 

confecção de relatórios, ligação, negociação e mediação, análise e estimativa, 

desenvolvimento de projetos e apoio à restauração da administração civil. O curso 

tem a duração de duas semanas e 55% do tempo é destinado a exercícios práticos 

(CRUZ, 2010). 

2) Curso de Especialista Funcional CIMIC: busca aumentar a consciência 

CIMIC dos especialistas nas diversas áreas. O concludente estará habilitado a 

compreender todos os efeitos de seu trabalho na área de operações. Dos assuntos 

ministrados no curso, destacam-se: conduta CIMIC, aspectos legais, avaliações e 

relatórios CIMIC, procedimentos do assessor CIMIC, ligação com organizações 

internacionais, organizações governamentais e ONG. O curso é baseado nos 

conceitos da OTAN e ONU e tem duração de três dias e meio (CRUZ, 2010). 

3) Curso de Assessor CIMIC da OTAN:  o curso visa a preparar o indivíduo 

que trabalhará no nível estratégico. Proporciona ao aluno um profundo 

conhecimento da definição, das principais tarefas, dos objetivos e funções da 
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Organização nas atividades CIMIC e uma compreensão do planejamento e 

integração da cooperação civil-militar no Quartel General. Estabelece, como pré-

requisito, que o aluno tenha uma compreensão básica sobre CIMIC. O curso 

contempla a participação de gestores de pessoal CIMIC, que trabalham no nível 

operacional, e representantes de ONG, organizações internacionais e organizações 

governamentais. O concludente será capaz de implantar e assumir funções dentro 

de agências de ligação e organizações CIMIC. Os principais assuntos ministrados 

no curso são: planejamento CIMIC, experiências CIMIC, ligação com organizações 

governamentais, organizações internacionais e ONG, aspectos jurídicos e 

integração CIMIC. São ressaltados documentos e doutrinas da OTAN, ONU e de 

diversos vetores civis. O curso tem a duração de uma semana (CRUZ, 2010). 

4) Módulo de Ligação CIMIC: Este módulo é um curso que tem por objetivo a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos no Curso Básico, habilitando o aluno ao 

exercício da função de oficial de ligação CIMIC. São ministradas instruções sobre 

habilidade de negociação e comunicação. Exige a participação em um exercício real 

de três horas, no qual o aluno deve aplicar as habilidades adquiridas em um 

inquérito. O curso tem a duração de quatro dias (CRUZ, 2010). 

 

2.2.3 Conclusão Parcial a respeito da CIMIC na OTAN 

 

Para Organização do Tratado do Atlântico Norte o termo CIMIC não é novo e 

foi criado para definir o relacionamento (inevitável) com as organizações civis. Com 

o passar dos anos e com a evolução dos conflitos, esta aliança buscou se adaptar 

às novas exigências do ambiente operacional, particularmente, aquele surgido no 

período pós-Guerra Fria. Dessa forma, passou a aproveitar as capacidades dos 

atores civis presentes na área de operações a fim de facilitar o cumprimento da 

missão da força militar. Sendo assim, foram colhidos inúmeros ensinamentos sobre 

o assunto e a doutrina CIMIC tornou-se muito desenvolvida.  

Verifica-se que as equipes CIMIC possuem importância capital na 

consecução dos objetivos militares, seja no assessoramento aos comandantes nos 

diversos níveis, seja no trabalho com atores civis. Cabe ressaltar que estas equipes 

têm constituição variável, adequando-se às características de cada operação. 
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Podem encontrar-se subordinadas diretamente ao comando da força militar em 

atuação ou serem destacadas em apoio aos níveis Divisão, Brigadas e Batalhão. 

As tarefas a serem desempenhadas pelas equipes CIMIC no nível tático são 

enquadradas nas seguintes fases: antes da operação, durante a operação e fase de 

transição. Em todas as fases destaca-se o planejamento da transferência das 

responsabilidades assumidas pela força militar aos atores civis devidamente 

instituídos. 

A fim de capacitar os militares ao exercício de atividades CIMIC, a OTAN 

possui um Centro de Excelência para cooperação civil-militar. Este estabelecimento 

de ensino ministra diversos cursos que habilitam o concludente ao desempenho de 

funções afetas à CIMIC, desde o nível tático até o nível estratégico. 

Segundo o ponto de vista da OTAN, o desenvolvimento da capacidade CIMIC 

de um vetor militar não reside apenas na preparação intelectual de seus quadros, 

mas sim, na completa integração das atividades CIMIC com todas as demais seções 

de EM, desde o tempo de paz.  

 

2.3 CIMIC NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO BRASIL 

 

2.3.1 CIMIC Segundo a Doutrina Nacional 

 

A CIMIC, segundo a doutrina nacional, significa cooperação civil-militar.  É um 

assunto que foi recentemente inserido na DMT. A primeira publicação em manuais 

acerca desta atividade ocorreu por meio do manual EB.20.MC.10.201, Operações 

em Ambientes Interagências, (BRASIL, 2013a), o qual define CIMIC como:   

 

[...] a função militar de ligação entre o comandante de uma força militar e as 
organizações civis com presença ativa num TO/ A Op. Inclui o conjunto de 
ações não estritamente militares realizadas em proveito de civis. Tem por 
finalidade a participação dos militares na realização dos objetivos civis em 
todos os domínios, particularmente culturais, econômicos, sociais, de 
segurança pública e de proteção civil. (BRASIL, 2013a, p.6-6) 

 

Segundo o manual EB20-MF-10.103, Operações, (BRASIL, 2014b), a 

cooperação civil-militar compreende: 
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[...] as atividades militares de apoio, desenvolvidas [...] nas operações 
terrestres desencadeadas em território nacional ou no exterior, para 
fortalecer o relacionamento entre forças militares, autoridades civis e a 
população nativa da área sob a responsabilidade de uma autoridade militar, 
a fim de contribuir para o cumprimento da missão de um contingente militar 
e garantir um ambiente seguro e estável. (BRASIL, 2013b, p.7-22) 

 

A CIMIC é uma componente importante das operações militares 

multidimensionais contemporâneas e envolve todos os atores, militares e civis, que 

cooperam em um contexto de gerenciamento de crises, de prevenção de ameaças, 

e/ou de solução de conflitos. Facilita o apoio mútuo de capacidades entre forças 

militares e os diversos vetores civis presentes em uma determinada área. A principal 

ideia desta interação, extremamente complexa, é a consecução do EFD, visando ao 

bem-estar da população local e aos melhores resultados para os atores militares e 

civis envolvidos (BRASIL, 2013b). 

A contribuição e influência da CIMIC tem que estar presente em todos os 

níveis de planejamento e condução das operações militares. Para BRASIL (2013b), 

quatro fatores principais condicionam a aplicação da CIMIC nessas operações: 

 

a) as atividades CIMIC são parte integrante do processo de planejamento 
conjunto, contribuem para o cumprimento de sua missão do nível 
operacional e estão relacionadas com a implementação da estratégia para 
alcançar um EFD estável e sustentável; 
b) as forças militares devem procurar acomodar e apoiar as atividades dos 
vetores civis na realização de ações acordadas, em busca do EFD, a serem 
compartilhadas por todos os atores do TO/A Op; 
c) as ações de CIMIC, como projetos ou outras atividades de 
desenvolvimento, são realizadas em tempo hábil com o propósito de 
transição de responsabilidades para as organizações civis apropriadas ou 
autoridades locais; e 
d) as estruturas de CIMIC integradas nos estados-maiores das forças 
militares, devem ter visão completa das atividades e projetos que estão 
autorizadas a coordenar. (BRASIL, 2013b, p.7-22) 

 

Segundo BRASIL (2013b), é necessário que os elementos da F Ter, 

guardando as suas peculiaridades, estabeleçam estruturas que possibilitem o 

relacionamento com as atividades CIMIC. De uma maneira geral, as Seções do EM 

desenvolvem suas tarefas, dentro da responsabilidade de cada uma, tendo presente 

a importância das atividades CIMIC para o êxito das operações. 

Durante a revisão da literatura, observou-se a existência do termo 

coordenação civil-militar, segundo a abordagem do assunto realizada pela ONU. 

Entretanto, de acordo com o manual EB20-MF-10.103, Operações, tanto a 

cooperação quanto a coordenação civil-militar são ferramentas utilizadas em apoio à 
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campanha militar de fundamental importância para o atingimento EFD nas 

operações, observando-se a seguinte diferença: 

 

A cooperação civil-militar é caracterizada por menor formalismo nos 
relacionamentos institucionais, enquanto a “coordenação” tende a assegurar 
que as atividades de um vetor levem em consideração os efeitos sobre as 
ações dos demais atores, normalmente, requerendo arranjos 
organizacionais mais elaborados. (BRASIL, 2014b, p.7-26) 

 

Dada a semelhança nas definições, passaremos, a partir de agora, a utilizar o 

termo cooperação civil-militar, para fins deste trabalho. 

Verificou-se, também, que a definição de CIMIC assemelha-se a outros 

conceitos constantes na doutrina militar terrestre, como os Assuntos Civis (As Civ) e 

as Ações Cívico-sociais (ACISO). Para um melhor entendimento, fez-se necessário 

diferenciá-los. 

Segundo o manual EB20-MF-10.103, Operações, os As Civ são:  

 

[...] atividades desenvolvidas para fortalecer o relacionamento entre as 
forças militares, autoridades civis e a população da área sob a 
responsabilidade de autoridade militar. Exigem o envolvimento de 
elementos especializados para atuarem em áreas que normalmente são de 
responsabilidade do governo civil instituído, nos assuntos de governo, 
atividades econômicas, na ação comunitária, de serviços públicos e 
especiais. (BRASIL, 2014b, p.7-23) 

 

Com base nessa definição, verifica-se que as atividades de As Civ têm uma 

abrangência mais ampla que a CIMIC. Enquanto na CIMIC busca-se, através da 

cooperação com os atores não militares, maximizar os esforços da F Ter em direção 

ao atingimento de objetivos militares, os As Civ substituem ou apoiam as funções 

que normalmente são desempenhadas pelo governo civil, requerendo para isso, a 

participação de especialistas em áreas civis capazes de atuar em campos que 

normalmente são de responsabilidade da administração pública, como: ação 

comunitária, atividades econômicas, assuntos de governo, serviços públicos e 

especiais.  

A despeito da distinção existente entre As Civ e CIMIC, segundo o manual 

EB20-MF-10.103, Operações, a seção do EM de uma força que mais se destaca na 

cooperação civil-militar é a 9ª Seção (Assuntos Civis), a qual é a responsável por 

coordenar a aplicação das capacidades militares às necessidades e requerimentos 

dos atores civis. Dessa forma, comandante deve assegurar que todas as ligações 
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com os atores não militares sejam feitas por intermédio desta Seção (BRASIL, 

2014b). 

Para o Exército Brasileiro, ACISO significa: 

 

Conjunto de atividades de caráter temporário, episódico ou programado de 
assistência e auxílio às comunidades, promovendo o espírito cívico e 
comunitário dos cidadãos, no país ou no exterior, desenvolvidas pelas 
organizações militares das forças armadas, nos diversos níveis de 
comando, com o aproveitamento dos recursos em pessoal, material e 
técnicas disponíveis, para resolver problemas imediatos e prementes. 
(BRASIL, 2016) 

 

A principal diferença observada entre CIMIC e ACISO é que nas ações cívico-

sociais as atividades são desenvolvidas exclusivamente pelas organizações militares 

das forças armadas, não havendo a necessidade de utilização de capacidades 

oriundas de atores civis presentes A Op. 

A doutrina de cooperação civil-militar no Brasil surgiu das necessidades 

impostas pelo ambiente operacional contemporâneo, o qual exigiu da força terrestre 

competências para planejar e executar, de maneira conjunta, atividades com outras 

agências. Segundo o Manual EB.20.MC.10.201, Operações em Ambientes 

Interagências, estes vetores são definidos como: 

 

[...] organizações, instituições e entidades, governamentais ou não, civis ou 
militares, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, fundamentadas em 
instrumentos legais e/ou normativos que têm competências específicas e que 
exerçam alguma interferência, possuam interesse ou possam ser 
instrumentos, atores ou partes na prevenção de ameaças, no gerenciamento 
de crises e/ou na solução de conflitos. (BRASIL, 2013a, p.1-2) 

 

Ainda segundo esta fonte de consulta, para lidar com a complexidade dos 

desafios impostos pelas operações desencadeadas no atual Ambi Op, faz-se 

necessário a integração entre o vetor militar e as estruturas civis, um esforço 

concertado de todos os instrumentos do Poder Nacional: forças militares, 

organizações governamentais e agências civis (BRASIL, 2013a).  

Para BRASIL (2013a), tanto a F Pac Compl Comnd Maré quanto a 

MINUSTAH estão inseridas no contexto de Op Ambi Interagências, sendo que esta, 

na forma de respaldo à política externa, e aquela, na forma de proteção integrada. 

Dessa forma, faz-se necessário que desde a fase de planejamento, haja a 

integração com todos os vetores que serão envolvidos no cumprimento da missão, 
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uma vez que os diversos escalões da F Ter dificilmente atuarão de forma isolada no 

cumprimento de sua destinação constitucional (BRASIL, 2013a). 

Observa-se uma semelhança no ambiente operacional onde ocorre a Missão 

das Nações Unidas para Estabilização no Haiti e aquele onde se desenvolveu a 

Operação São Francisco, a presença massiva de atores civis capazes de influenciar 

nas operações. Entretanto, mesmo com essa semelhança no Ambi Op destas duas 

missões cumpridas pela F Ter, o manual EB20-MC-10.217, “Operações de 

Pacificação”, (BRASIL, 2015a), destaca uma importante diferença. Segundo este 

manual, a F Pac Compl Comnd Maré não pode ser considerada uma Operação de  

Pacificação (Op Pac) pois, para que tivesse essa designação, deveria estar inserida 

no contexto de um Estado de Exceção.  De acordo com esta fonte de consulta, as 

Op Pac: 

 

[...] englobam várias atividades e tarefas militares em coordenação com 
outros vetores civis. Em algumas situações, assemelham-se às tarefas de 
apoio a Órgãos Governamentais, contudo distinguem-se destas quanto ao 
contexto em que são conduzidas: em Território Nacional quando do 
estabelecimento de um Estado de Exceção ou no exterior, sob a capitulação 
específica de mandatos de organismos internacionais. (BRASIL, 2015a, p.2-
4). 

 

Ainda segundo BRASIL (2013a), essa peculiaridade do ambiente 

interagências exige do EB uma adequação das estruturas organizacionais face às 

exigências de atividades conjuntas com os outros vetores da missão. 

 

2.3.2 Operação de Apoio a Órgãos Governamentais denominada Força de 

Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré 

 

De acordo com o que preconiza o manual EB20-MF-10.103, Operações, as 

Op AOG são categorizadas em diferentes formas de apoio por meio das quais o 

Exército Brasileiro pode participar desempenhando distintas tarefas, conforme 

ressalta a figura a seguir: 
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 FIGURA 9 - Formas de Apoio e Tarefas das Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais 
 Fonte: BRASIL, 2014b. p. 4-21 

 

Nestas operações, normalmente, o apoio é proporcionado em atividades 

relacionadas à proteção de estruturas estratégicas e da sociedade, à garantia da lei 

e da ordem, à cooperação com o desenvolvimento nacional e o bem estar social, e 

ao apoio ao desenvolvimento econômico e de infraestrutura. Contudo, a tarefa que a 

F Ter desempenha com maior frequência é a garantia da lei e da ordem. 

A operação de apoio a órgãos governamentais denominada Força de 

Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré foi autorizada pela Presidente 

da República atendendo a uma solicitação encaminhada pelo Governador do Estado 

do Rio de Janeiro.  

Dada a insuficiência momentânea de recursos da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro, o governador desta Unidade Federativa solicitou o emprego das 

Forças Armadas para que fosse garantida a lei e a ordem no local. 

Desta forma, após receber e analisar a solicitação supracitada, a Presidente 

da República determinou o emprego das Forças Armadas, conforme extrato abaixo, 

enviado ao Sr. Ministro da Defesa: 

 

Incumbiu-me a Excelentíssima Senhora Presidente da República de informar 
que, atendendo a solicitação contida na Exposição de Motivos nº 00039/GSI 
de 28 de março de 2014, fundamentada no Art. 142 da Constituição Federal, 
nos § 1º a § 6º do Art. da Lei Complementar nº 97/1999 e nos Art. 2º a 4º do 
Decreto nº 3.897/2001, autorizou o emprego das Forças Armadas, nas 
seguintes condições: 
a. Missão 
    - A fim de cooperar com o governo do Estado do Rio de Janeiro em seu 
processo de pacificação, empregar temporariamente, militares das Forças 
Armadas em garantia da lei e da ordem, em coordenação com os órgãos de 
segurança pública federais, estaduais e municipais. 
b. Órgãos envolvidos  
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    - Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República e órgãos de segurança pública 
situados no Estado do Rio de Janeiro e outros que, eventualmente, venham 
a tomar parte nas atividades. 
c. Delimitação da Área 
    - Região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, em particular no 
Complexo da Maré (Praia de Ramos, Parque Roquete Pinto, Parque União, 
Parque Rubens Vaz, Nova Holanda, Parque Maré, Baixa do Sapateiro, Morro 
do Timbau, Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros, Conjunto Pinheiros, 
Conjunto Novo Pinheiros, Salsa & Merengue, Vila do João e Conjunto 
Esperança). 
d. Prazo 
    - De 05 de Abril a 31 de Julho de 2014. [...] (BRASIL, 2014d, p.1) 

 

     

Segundo NETO (2015), coube ao Exército Brasileiro a assunção do comando 

das atividades de apoio ao Estado do Rio de Janeiro na região delimitada 

denominada Complexo da Maré, com cerca de 140 mil habitantes, divididos em 15 

comunidades, dentro de uma área de aproximadamente 10 km². 

Ainda segundo esta fonte de consulta, a missão da tropa consistia em 

realizar, 24 horas por dia, todos os dias da semana, o patrulhamento ostensivo a pé 

e motorizado nos becos, vielas e ruas da área da Maré, além do estabelecimento de 

Postos de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU) nos principais acessos de 

entrada da comunidade, onde seriam realizadas abordagens de pessoas e revistas 

de veículos e motos (NETO, 2015).  

 

 
FIGURA 10 - Área de Operações do Complexo de Comunidades da Maré 
Fonte: (NETO, 2015, p.18) 
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O Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar do Leste (CML), deu 

início a Operação São Francisco I,  atribuindo  a responsabilidade de iniciar a 

ocupação do Compl Comnd Maré à Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf 

Pqdt). Entretanto, o prolongamento da missão, inicialmente prevista para terminar no 

dia 31 de julho de 2014, fez com que o COTER planejasse o rodízio das tropas a 

cada período aproximado de 02 (dois) meses de missão, conforme quadro abaixo: 

 

Contingente Grande Unidade Período 

I Brigada de Infantaria Paraquedista 04 Abr 14 a 30 Maio 14 
II 6ª Brigada de Infantaria Blindada 30 Maio 14 a 06 Ago 14 

III 4ª Brigada de Infantaria Montanha 06 Ago 14 a 15 Out 14 
IV 11ª Brigada de Infantaria Leve 15 Out 14 a 15 Dez 14 

V 14ª Brigada de Infantaria Motorizada 15 Dez 14 a 19 Fev 15 
VI 10ª Brigada de Infantaria Motorizada 19 Fev 15 a 23 Abr 15 

VII 3ª Brigada de Infantaria Motorizada 24 Abr 15 a 30 Jun 15 

QUADRO 1 - Contingentes participantes da F Pac Compl Comnd Maré 
Fonte: O autor 
 

A Bda Inf Pqdt recebeu as missões de realizar operações de garantia da lei e 

da ordem em conjunto com os Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP), de 

colaborar com a manutenção da ordem pública na cidade do Rio de Janeiro e de 

permitir a implantação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na região do 

Complexo da Maré.  

Além disso, de acordo com a Diretriz de Planejamento para a Operação São 

Francisco emitida pelo Comandante do CML (CML, 2014), a Bda Inf Pqdt deveria, 

por intermédio do EM da F Pac Compl Comnd Maré, manter ligações funcionais com 

os vetores civis abaixo relacionados, dada a importância direta dos mesmos para o 

sucesso da pacificação: 

 

a. Agências Governamentais – a atuação do EB em operações AOG é uma 

situação temporária, dessa forma, deve-se visualizar a futura passagem de 

responsabilidades para os Órgãos de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro. Assim sendo, cresce de importância o contato com essas agências 

governamentais, buscando, sempre que possível, aproveitar e aprimorar os canais 

de comunicação e contatos já estabelecidos. 



68 
 

1) Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(SESEG/RJ): 

 - Apoiará as missões da Polícia Militar e da Polícia Civil, em 

coordenação com o Comando da F Pac. 

 

2) Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ): 

a) Garantirá o fluxo de trânsito de veículos empregados na operação, 

nas vias especiais sob sua jurisdição; 

b) Manterá tropa de operações especiais em condições de reprimir 

ações de Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP) em áreas próximas ao 

Complexo da Maré e tropa de controle de distúrbios em condições de 

conter/dissolver turbas que promovam desordens que possam comprometer a 

segurança em locais próximos da área de operações; 

c) Cooperará com as atividades de varredura contra artefatos 

explosivos, sob coordenação do Comando da F Pac; 

d) Apoiará as atividades de segurança com helicópteros, mediante 

coordenação do EM/F Pac; e 

e) Apoiará as atividades de inteligência em proveito da operação de 

pacificação. 

 

3) Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ): 

a) Apoiará as atividades de segurança com helicópteros, mediante 

coordenação do EM/F Pac; 

b) Apoiará as atividades de inteligência em proveito da operação de 

pacificação; e 

c) Estabelecerá uma Delegacia Temporária na Área de Pacificação, para 

atuar em coordenação com a F Pac. 

 

4) Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ): 

a) Participará das atividades de pacificação do Complexo da Maré contra 

ameaças Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares (QBRN), sob a 

coordenação da F Pac; 
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b) Garantirá a segurança contra incêndio em locais do Complexo da 

Maré, conforme vier a ser solicitado pela F Pac; e 

c) Ficará em condições de prestar apoio de saúde, ambulâncias e 

helicópteros para socorro de emergências médicas durante o desenrolar da 

Operação. 

 

5) Polícia Federal (PF): 

a) Participará das atividades de segurança com helicópteros, sob a 

coordenação da F Pac; e 

b) Apoiará as atividades de inteligência em proveito da operação de 

pacificação. 

 

6) Polícia Rodoviária Federal (PRF): 

a) Apoiará as atividades de segurança com helicópteros, mediante 

coordenação da F Pac; e 

b) Intensificará o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais que 

possibilitam o acesso ao Rio de Janeiro, principalmente no cinturão metropolitano. 

 

7) Guarda Municipal: 

a) Controlará o trânsito, os estacionamentos e o tráfego de pedestres 

nas imediações dos locais de interesse da F Pac; e 

b) Apoiará as atividades de inteligência em proveito da operação de 

pacificação. 

 

8) Gabinete de Segurança Institucional/Agência Brasileira de Inteligência 

(GSI/ABIN): 

 - apoiará as atividades de inteligência em proveito da operação de 

pacificação, por meio dos órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). 

 

9) Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET – Rio): 

a) Apoiará as operações de segurança sob a coordenação da F Pac; 
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b) Planejará a utilização das vias e a circulação do tráfego para a 

operação de pacificação, em coordenação com a F Pac; e 

c) Facilitará os deslocamentos nas vias utilizadas pelas viaturas 

empregadas na operação. 

 

10) Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA): 

a) Apoiará as operações fornecendo imagens de câmeras instaladas 

na área de operações; 

b) Manterá a limpeza, recolherá o lixo e fará a conservação do 

calçamento das ruas na área de pacificação da Maré; e 

c) Recuperará a iluminação pública de locais onde esteja queimada e 

instalará pontos de luz em locais necessários à segurança da população e das 

operações. 

 

11) Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

(CEDAERJ): 

- Assegurará o fornecimento de água e a coleta de esgotos para todas 

as residências da área pacificada. 

 

b. Agências Civis: 

 

1) CEG - Gás Natural Fenosa 

- Assegurará o fornecimento de gás para todas as residências que 

possuem o sistema instalado, na região da área pacificada. 

 

2) LIGHT Serviços de Eletricidade S.A 

- Assegurará o fornecimento de energia elétrica para todas as 

residências da área pacificada, eliminando ligações clandestinas. 

 

c. Associação de Moradores - exercem forte influência sobre os movimentos 

da população nas comunidades e, portanto, devem ser utilizadas como elementos de 
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ligação junto às comunidades, bem como para aumentar o apoio da população local 

às ações da F Pac: 

 

1) Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Esperança 

2) Associação de Moradores da Vila do João 

3) Associação de Moradores do Conjunto Pinheiros 

4) Conselho de Moradores da Vila dos Pinheiros 

5) Associação de Moradores da Vila do Pinheiro / Salsa e Merengue 

6) Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Bento Ribeiro Dantas 

7) Associação de Moradores do Morro do Timbau 

8) União de Defesa e Melhoramentos do Parque Proletário da Baixa do 

Sapateiro 

9) Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Nova Maré 

10)  Associação Pró-desenvolvimento da Comunidade de Nova Holanda 

11)  Associação de Moradores do Parque Rubens Vaz 

12)  Associação de Moradores do Parque Maré 

13)  Associação de Moradores do Parque União 

14)  Associação de Moradores Comunitária Roquete Pinto 

15)  Associação de Moradores do Parque Habitacional da Praia de Ramos 

 

d. Organizações Não Governamentais - atuam na A Op executando projetos e 

atividades sociais envolvendo basicamente cinco competências básicas: Políticas 

Urbanas, Educação, Comunicação, Cultura e Direitos Humanos. São um importante 

canal de interlocução com a sociedade local e importante apoio nas ações cívico 

sociais: 

 

1) Redes de Desenvolvimento da Maré 

2)  Viva Rio 

3)  Observatório de Favelas 

4)  Luta pela Paz 

5)  Projeto Uerê 
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e. Outros Órgãos e Entidades de Interesse: 

 

1) Vila Olímpica da Maré - complexo desportivo mantido com recursos da 

Prefeitura do Rio e Petrobrás. 

2) Rádio Maré - rádio comunitária, coordenada pela ONG Redes Maré de 

Desenvolvimento. 

 

Ainda segundo a Diretriz Planejamento da Operação São Francisco (CML, 

2014), no que tange atividades afetas à cooperação civil-militar, o Comando da F 

Pac Compl Comnd Maré tinha como principal responsabilidade a ligação com os 

vetores civis presentes na A Op, devendo: 

1) Desenvolver atividades para fortalecer o relacionamento entre as forças 

militares, as autoridades civis e a população da área sob sua responsabilidade, a fim 

de facilitar o cumprimento da missão e garantir um ambiente seguro e estável; 

2) Envolver-se com instituições governamentais e não governamentais que 

possam influenciar nas Operações, bem como estabelecer contatos com diretores 

de escolas e líderes comunitários; 

3) Levantar as principais reivindicações da população para planejamento de 

ações que atendam as principais necessidades e aspirações da população do 

Complexo da Maré, como por exemplo: segurança, coleta de lixo, centros de saúde, 

transportes, etc; e 

4) Levantar Projetos de Impacto Rápido que possibilitem uma melhor 

condição de convivência da população com a tropa, como iluminação pública, 

asfaltamento de ruas, recuperação de áreas de lazer, etc. 

 

2.3.3 Estrutura da F Pac Compl Comnd Maré 

 

De acordo com PEREIRA (2016), em situações de gerenciamento de crises, 

prevenção de ameaças ou solução de conflitos, deve-se ter em mente que os 

problemas não são resolvidos de modo estanque pela mera aplicação de vetores 

(militares e civis) isoladamente. Dessa forma, para atender ao dinamismo da ligação 

com os diversos órgãos civis, a F Pac estruturou-se de forma híbrida, permitindo 
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com que as seções de estado-maior se comunicassem entre si, oferecendo dados 

mais rápidos e de elevada complexidade: 

 

 
FIGURA 11 - Organograma do Estado-Maior da F Pac Compl 

Comnd Maré 
Fonte: (BRASIL apud PEREIRA, 2016, p.71) 
 

Além disso, o planejamento realizado pelo comandante da F Pac e seu EM 

era posto em prática pelas frações que compunham os meio da operação.  Dentre 

estas frações, destacam-se as três forças-tarefas valor Btl, as quais representavam 

o maior efetivo da Operação São Francisco. 

Para fazer face às exigências de uma operação de apoio a órgãos 

governamentais e às características da A Op, com a presença massiva de vetores 

civis capazes de influenciar nas operações militares, as FT Btl contavam com as 

seguintes seções compondo o seu estado-maior: 

a. 1ª Seção, Seção de Pessoal; 

b. 2ª Seção, Seção de Inteligência; 

c. 3ª seção, Seção de Operações; 

d. 4ª seção, Seção de Logística; e 

e. 5ª seção, Seção de Comunicação Social. 
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A fim de atender às demandas da cooperação civil-militar no âmbito destas 

FT, ficou estabelecido que o oficial de comunicação social teria o encargo de oficial 

de ligação do E-9 da F Pac. 

Cabe destacar que, segundo o manual de campanha C45-1, Comunicação 

Social, (BRASIL, 2009), a Comunicação Social no âmbito do Exército Brasileiro tem 

as seguintes finalidades: 

 

a. Criar condições para capacitar a Força Terrestre a atuar como eficaz 
instrumento de combate nos âmbitos externo e interno, com especial atenção 
às ações que impliquem mudanças de atitudes, de opiniões e de 
comportamentos. 
b. Atuar no sentido de manter, em níveis elevados, a credibilidade, a 
confiança e a imagem do Exército junto às comunidades nacional e 
internacional.  
c. Fornecer respostas adequadas e oportunas aos questionamentos da 
sociedade relacionados à Instituição. 
d. Privilegiar a atividade-fim da Força, considerando a importância das 
atividades subsidiárias na integração Exército-Comunidade e da opinião 
pública no respaldo às decisões militares. 
e. Constituir-se em fator multiplicador do poder de combate pela prevenção 
dos erros de entendimento e de percepção dos públicos interno e externo, e 
pelo fortalecimento do moral, da coesão e do espírito de corpo da tropa. 
(BRASIL, 2009, p.2-1) 

 

Ademais, ainda de acordo com esta fonte de consulta, a comunicação social 

compreende 3 (três) atividades distintas: Relações Públicas, Informações Públicas e 

Divulgação Institucional. 

A atividade de Relações Públicas busca a adequação e a interação entre a 

Instituição e seus públicos, contribuindo diretamente para o aprimoramento da 

imagem da F Ter e atuando como permanente canal de comunicação entre seus 

integrantes (BRASIL, 2009). 

As atividades de Informações Públicas realizam a divulgação dos assuntos 

relacionados ao Exército Brasileiro para o público externo. Possuem como principais 

atribuições: informar e responder aos questionamentos dos diversos públicos da F 

Ter, em particular os órgãos de mídia. São utilizadas para fornecer a resposta oficial 

da Instituição (BRASIL, 2009). 

A Divulgação Institucional é a atividade que visa a disseminar e a produzir a 

imagem da F Ter. Emprega veículos de comunicação e canais de distribuição para 

levar os seus produtos aos públicos-alvo. A divulgação das atividades desenvolvidas 

pelo Exército Brasileiro é feita por intermédio de mensagens institucionais, as quais 

estão inseridas nos produtos de mídia impressa e eletrônica (BRASIL, 2009). 
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Segundo o prescrito no manual C101-5, Estado-Maior e Ordens 1º Volume, 

(BRASIL, 2003c), o oficial de comunicação social representa um dos principais 

assessores de um comandante e deve desempenhar uma série de tarefas inerentes 

à sua função. De acordo com a Diretriz Nr 001 de Preparo e Emprego da FT POTI - 

16º Batalhão de Infantaria Motorizado (16º BI Mtz, 2015), Btl integrante do Comando 

Militar do Nordeste que participou da Operação São Francisco VI, as principais 

tarefas do oficial de comunicação social, em organizações militares valor unidade, 

são: 

- Divulgação de produtos voltados para o público interno; 

- Produzir matérias e enviá-las ao Chefe da Comunicação Social da Força de 

Pacificação; 

- Trabalhar em conjunto com elementos do Destacamento de Apoio à 

Informação para divulgação de campanhas para público externo; 

- Divulgar as Ações Cívico Sociais para a população local; e 

- Ficar em condições de realizar a cobertura de foto e filmagem em qualquer 

evento realizado na área de operações. 

Por intermédio da análise das finalidades, atividades e tarefas da 

comunicação social, verifica-se que esta representa uma área de atuação diferente 

da cooperação civil-militar, de modo que o oficial de comunicação social de uma FT 

valor Btl desempenha, doutrinariamente, missões distintas daquelas estabelecidas 

para a CIMIC. 

 

2.3.4 Atividades CIMIC realizadas pela F Pac Compl Comnd Maré 

 

Segundo NETO (2015), o ambiente operacional da Maré não foi propício à 

realização de ações cívico-sociais de grande envergadura. Entretanto, foi 

empregado um novo viés de ACISO na A Op que passou a surtir melhores efeitos, 

possibilitando uma maior integração das FT Btl com as lideranças locais dentro das 

respectivas zonas de ação (NETO, 2015). Esse novo viés de ACISO refere-se às 

atividades de cooperação civil-militar.  

As atividades CIMIC desencadeadas pela F Pac, chamadas por NETO (2015) 

de ACISOS PERSONALIZADAS, eram gerenciadas pela célula de Assuntos Civis 

(E9) e executadas pela turma de Comunicação Social das FT Btl, que buscou atacar 
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os problemas de uma e no máximo duas comunidades dentro do Complexo. 

Atendendo, portanto, de maneira mais efetiva às necessidades específicas de uma 

pequena região, conforme as suas maiores demandas, particularizando a solução de 

determinado problema (NETO, 2015). Como exemplos de atividades de cooperação 

civil-militar executadas durante a Operação São Francisco, destacam-se: ACISO 

“DETRAN”, ACISO “JUSTIÇA”, ACISO “IDENTIFICAÇÃO”, ACISO “LIMPEZA 

URBANA”, ACISO “CARCAÇA”, ACISO “ENERGIA”, ACISO “DENGUE” e tantas 

outras realizadas. 

A fim de caracterizar a maneira como eram desenvolvidas estas atividades, 

segue abaixo a descrição de três atividades selecionadas por este autor: 

A ACISO DETRAN - foi uma atividade CIMIC ocorrida na Vila Olímpica da 

Maré e desencadeada junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de 

Janeiro (DETRAN-RJ) com a finalidade de promover a execução de serviços 

públicos como emissão de carteira de identidade, pelo DETRAN-RJ, e de carteira de 

trabalho, pela Secretaria do Trabalho. Nesta atividade, o EB participou empregando 

suas capacidades para garantir a segurança do pessoal (inclusive da população 

local) e material e para prover atendimentos de saúde e campanha de vacinação 

infantil (CML, 2017a).  

A ACISO JUSTIÇA - caracterizou-se por ser uma atividade CIMIC realizada 

entre a F Pac e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Dada a 

insegurança da área, o programa Justiça Itinerante não chegava ao Compl Comnd 

da Maré há alguns anos, porém,  com o apoio da F Pac passou a atuar regularmente 

na A Op. Vetores civis, como membros do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atenderam à população, 

oferecendo serviços de guarda de crianças e adolescentes, reconhecimento de 

paternidade, divórcio, pensão alimentícia, conversão de união estável em 

casamento, segunda via de registro de nascimento, dentre outros. Além dos serviços 

oferecidos pela Justiça, a iniciativa contou o emprego de capacidades do EB, com 

atendimentos relacionados ao Serviço Militar e consultas médicas (BRASIL, 2017). 

No dia 24 de junho de 2015, a F Pac Compl Comnd Maré realizou a última 

grande atividade de cooperação civil-militar, antes da retirada total das tropas 

federais que ocorreu no dia 30 de junho do mesmo ano (CML, 2017b). 

O evento ocorreu na Vila Olímpica da Maré, em parceria com agências 

governamentais e não-governamentais. Foram oferecidos diversos serviços à 
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comunidade utilizando capacidades dos vetores civis, tais como emissão de carteira 

de identidade e de trabalho, certidão de casamento, conversão de união estável em 

casamento, divórcio, registro de nascimento, reconhecimento de paternidade e 

maternidade, pedido de pensão alimentícia, orientações e inclusão em programas 

sociais como do cadastro único e do Bolsa Família, dentre outros (CML, 2017b).  

Participaram desta atividade os seguintes atores civis: o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro, o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, a Federação das Empresas de 

Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Assistência 

Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de 

Água e Esgoto, o Centro Universitário Augusto Mota, a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Hospital Central do Exército e a 2ª Circunscrição do Serviço Militar, (CML, 

2017b).  

Durante a atividade CIMIC, foi feito o cadastramento de mulheres, acima de 

50 anos, para a realização de exames preventivos (mamografia e ultrassonografia) 

contra o câncer de mama. As interessadas eram encaminhadas à Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro, para atendimento em programa específico. Além da 

segurança do evento, o Exército Brasileiro prestou atendimentos médicos nas áreas 

de odontologia, clínica geral e dermatologia, e foi montado um posto de alistamento 

para o serviço militar inicial obrigatório (CML, 2017b).  

 

2.3.5 Conclusão Parcial quanto a CIMIC nas Operações Realizadas pelo Brasil 

 

Constata-se que a doutrina CIMIC nacional é relativamente nova. As 

primeiras publicações acerca do assunto datam do ano de 2013, logo, esta doutrina 

está em aperfeiçoamento e suscetível a significativas mudanças. Verifica-se 

também, que o assunto ainda é abordado de maneira genérica e empírica, não 

sendo estabelecidos princípios que regulem a aplicação da CIMIC nas operações 

militares, nem técnicas, táticas e procedimentos a serem adotados pelas tropas.  

Além disso, a doutrina nacional não prevê a existência de grupos, unidades 

ou elementos CIMIC que, dispondo de uma organização estruturada, 
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adequadamente dotada de recursos e equipamentos, conduzam as atividades 

CIMIC em apoio à missão.  

Observa-se a previsão de uma seção específica para a condução das 

atividades CIMIC, a 9ª Seção (Assuntos Civis). Entretanto, esta seção só existe em 

frações valor Grande Unidade (GU) e Grande Comando Operacional, não existindo 

a previsão desta seção em frações valor Btl. 

A Força de Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré foi a primeira 

operação de apoio a órgãos governamentais desencadeada após as publicações 

nacionais acerca da doutrina CIMIC. Verifica-se que na referida operação as 

atividades CIMIC ainda eram chamadas de Ações Cívico-sociais. Constata-se que, 

dada a inexistência do estabelecimento de tarefas a serem desempenhadas pela 

seção CIMIC e a inexistência desta seção em frações valor Btl, a seção de 

comunicação social das FT Btl eram as responsáveis pela condução das atividades 

de cooperação civil-militar no âmbito daquela fração. Destaca-se que a comunicação 

social e a CIMIC seguem princípios distintos e têm finalidades diferentes.  

Averígua-se que não há a existência de cursos ministrados por instituições 

nacionais que capacitem os militares para o desempenho da função de oficial 

CIMIC. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil ministra um curso de 

CIMIC, entretanto, trata-se da cooperação civil-militar sob os princípios das Nações 

Unidas.  
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3 METODOLOGIA 

 

Para um melhor encadeamento de ideias, esta seção foi dividida nos 

seguintes tópicos: objeto formal de estudo, amostra e delineamento de pesquisa. 

 

3.1  OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo verificou a capacidade CIMIC, no que concerne ao pessoal 

previsto em QCP e às tarefas a serem desempenhadas, das frações valor Btl no 

desempenho da tarefa de garantia da lei e da ordem em território nacional.  

Apesar de o EB possuir efetivos em missão de paz em diversos países, a 

participação de tropas em atividades CIMIC ocorreu, recentemente, no Haiti.  Além 

disso, o emprego de frações em atividades definidas pela DMT como CIMIC em 

território nacional ocorreu, apenas, na operação São Francisco. Sendo assim, o 

espaço a ser considerado na presente pesquisa limitou-se às atividades CIMIC 

realizadas pelo EB no Haiti e na F Pac Compl Comnd Maré. Dessa forma, foi feita 

uma analise da experiência brasileira adquirida nestes dois Ambi Op. 

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “exigências de uma 

fração valor Btl para realizar atividades CIMIC” foi apresentada como variável 

independente, já que sua manipulação exerceu efeito significativo sobre a variável 

dependente “quadro de cargos previstos e definição das tarefas a serem 

executadas por uma fração valor Btl que realize atividades CIMIC”. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Variável I: “exigências de uma fração valor Btl para realizar atividades 

CIMIC”. 

No presente estudo, a “variável I” pode ser entendida como a capacidade de 

realizar as seguintes tarefas: ligação e compartilhamento de informações com os 

vetores civis presentes na A Op; e prestar assistência civil na A Op. 

Variável II: “quadro de cargos previstos e definição das tarefas a serem 

executadas por uma fração valor Btl que realize atividades CIMIC”. 
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Da mesma forma, “variável II” foi definida como a estrutura de pessoal 

prevista das frações valor Btl e as tarefas a serem executadas pela seção/militar 

específico no que diz respeito ao planejamento e execução de atividades CIMIC. As 

dimensões desta variável foram a composição das frações e as tarefas a serem 

executadas. 

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

    Fonte: o autor 
 

Variável dependente Dimensões Indicadores Formas de medição 

Quadro de cargos 
previstos e definição 
das tarefas a serem 
executadas por uma 
fração valor Btl que 
realize atividades 

CIMIC 

Composição das 
frações 

- Existência de um 
oficial/seção de CIMIC 

no EM 
- Existência de um 

militar de CIMIC nas 
Subunidades 

- Questionários aos 
militares que já 

participaram da F Pac 
Compl Comnd Maré  e 
aos especialistas em 

CIMIC 
- Consulta ao QCP das 

frações 
- Pesquisa bibliográfica 
- Consulta a relatórios 

do BRABAT e/ou F Pac 
Compl Comnd Maré 

Variável independente Dimensões Indicadores Formas de medição 

Exigências de uma 
fração valor Btl para 
realizar atividades 

CIMIC 

Capacidade de 
realizar a ligação 

e o 
compartilhamento 
de informações 
com os vetores 

civis presentes na 
A Op  

- Nível (tipo e 
frequência) de 

relacionamento com 
os vetores civis 

- Nível de aceitação 
das agências 

- Agências existentes 
na A Op com as quais 

o vetor militar 
mantinha ligação 

- Questionários aos 
militares que já 

participaram da F Pac 
Compl Comnd Maré 

- Pesquisa 
bibliográfica 

- Consulta a relatórios 
do BRABAT e/ou F 
Pac Compl Comnd 

Maré 

Capacidade de 
prestar 

assistência civil 
na A Op 

- Envolvimento de 
atores civis no 
planejamento, 

execução e avaliação 
dos projetos 

- Projetos realizados 

- Questionários aos 
militares que já 

participaram da F Pac 
Compl Comnd Maré 

- Pesquisa 
bibliográfica 

- Consulta a relatórios 
do BRABAT e/ou F 
Pac Compl Comnd 

Maré 

QUADRO 2 - Definição operacional da variável independente 
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Variável dependente Dimensões Indicadores Formas de medição 

Tarefas a serem 
executadas 

- Ligar-se com o E-9 a 
fim de receber 

orientações acerca 
das atividades 

realizadas com os 
vetores civis da A Op 

- Coordenar as 
atividades realizadas 

pela OM com os 
vetores civis presentes 

da A Op 
- Supervisionar e 

gerenciar projetos em 
benefício da 

comunidade que 
tenham influência na 
consecução do EFD 

- Coordenar a 
atualização do 

levantamento dos 
vetores civis presentes 

na A Op 
- Ligar-se com os 

vetores civis presentes 
na A Op a fim de 

proceder ao 
compartilhamento 

mútuo de informações 

- Questionários aos 
militares que já 

participaram da F Pac 
Compl Comnd Maré  e 
aos especialistas em 

CIMIC 
 

- Consulta ao QCP das 
frações 

 
- Pesquisa bibliográfica 
- Consulta a relatórios 

do BRABAT e/ou F Pac 
Compl Comnd Maré 

    QUADRO 3 - Definição operacional da variável dependente 
Fonte: o autor 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Como amostra utilizada para a execução da pesquisa ora desenvolvida, foram 

consideradas pessoas e meios materiais. A amostra material refere-se aos manuais, 

documentos e literaturas empregados na revisão de literatura, e está descrita, assim 

como o seu universo de seleção, de forma precisa e objetiva no item 3.3.1 

(procedimento para a revisão da literatura). 

Para uma melhor compreensão das peculiaridades da CIMIC na F Pac Compl 

Comnd Maré, foi estudada a população composta por 07 (sete) oficiais do EB que 

integraram a F Pac Compl Comnd Maré e participaram do planejamento e da 

condução de atividades CIMIC, enquadrados no EM da F Pac como Ch da 9ª seção.  

Para a realização do cálculo do espaço amostral, foi utilizada a ferramenta 

digital “Calculadora on-line”, disponível no sítio https://www.calculoamostral.vai.la, 

cujo acesso ocorreu no dia 02 de maio de 2016. Por meio do emprego do 
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instrumento suprarreferenciado verificou-se que, considerando a baixa variabilidade 

da população (muito homogênea) a fim de que fosse obtido um nível de confiança 

de 95%, a amostra (n) foi composta por toda a população (N).  

Buscando facilitar o entendimento, esta amostra recebeu a seguinte 

denominação: Grupo I - análise da CIMIC sob a ótica de militares que integraram o 

EM F Pac como integrantes da 9ª seção. Dessa forma, foram enviados questionários 

específicos para todos os militares que desempenharam a função de E-9 da F Pac.  

A fim de melhor avaliar a necessidade de alteração do QCP das frações valor 

Btl e definir com clareza as tarefas a serem executadas no que tange à CIMIC, foi 

considerada a população composta por 12 (doze) militares do EB que atenderam ao 

seguinte pré-requisito: 

- ser considerado especialista em cooperação civil-militar segundo a visão do 

COTER. 

Para a realização do cálculo do espaço amostral, foi utilizada a mesma 

ferramenta empregada no levantamento do efetivo do Grupo I desta pesquisa. Foi 

constatado que, levando-se em conta a baixa variabilidade da população (muito 

homogênea) e para que fosse atingido um nível de confiança de 95%, a amostra (n) 

foi composta por toda a população (N). Estes militares integraram o Grupo II: 

especialistas em cooperação civil-militar. 

Deste grupo, destacaram-se os militares integrantes da Divisão de 

Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas do Centro de Doutrina do 

Exército, responsáveis pela confecção da nota de coordenação doutrinária de 

CIMIC, e os integrantes do CCOPAB, instrutores do curso de Cooperação Civil-

militar para oficiais.  

A escolha desta amostra deveu-se ao fato destes militares possuírem 

conhecimentos e experiências profissionais que possibilitaram a avaliação de forma 

significativa das questões levantadas, contribuindo de maneira positiva para a 

conclusão do estudo. 

Além dos pré-requisitos que caracterizaram as especificidades dos Grupos I e 

II, foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

- ser voluntário para participar do estudo; 

- possuir cadastro de e-mail no Departamento Geral de Pessoal (DGP) do EB; 

- caso não esteja na ativa, ainda trabalhe com assuntos militares; 

- possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e 



83 
 

- ter experiência em CIMIC em OMP (MINUSTAH) ou em Op AOG. 

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA  

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa 

do tipo aplicada, que objetivou gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos 

à solução de problemas específicos relacionados à compatibilidade do QCP das 

frações valor Btl, face ao emprego das mesmas em atividades CIMIC no contexto de 

uma operação de apoio a órgãos governamentais em território nacional.  

Com base no objetivo geral desta investigação, concluiu-se que se trata de 

uma pesquisa descritiva, que visa a estabelecer relações entre as variáveis 

estudadas. Na presente pesquisa, esta relação foi entendida como o estudo da 

adequação do QCP e a definição das tarefas a serem executadas por uma fração 

valor Btl, face às exigências das atividades CIMIC. 

O delineamento da pesquisa contemplou, inicialmente, as fases de 

levantamento e seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes. 

Para consecução desta fase, foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio da 

qual se buscou as principais publicações acerca do assunto analisado neste estudo. 

Além disso, foi realizada uma coleta documental a documentos oficiais do EB e do 

BRABAT que tratam das atividades CIMIC no contexto da F Pac Compl Comnd Maré 

e MINUSTAH. 

Posteriormente, foram angariados dados adicionais através da realização de 

uma pesquisa de campo que coletou opiniões dos militares com relação às 

dimensões das variáveis I e II.  

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A revisão da literatura foi realizada nos seguintes moldes: 

 

3.3.1.1 Fontes de busca  

 

Pesquisa bibliográfica por meio de consultas às principais revistas nacionais e 

internacionais de assuntos militares e livros publicados por civis e militares, a 



84 
 

manuais de Campanha, Instruções Provisórias e Cadernos de instrução do EB, às 

monografias do Sistema de Monografias e Teses do EB, às bibliotecas da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército, da Escola de Guerra Naval, da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e do CCOPAB. Outras fontes bibliográficas como 

manuais militares e informações, disponíveis na internet, também foram amplamente 

utilizadas. Ademais, foram utilizadas fontes de consulta estrangeiras a fim de coletar 

informações acerca da maneira como organismos internacionais abordam o tema, 

com ênfase na ONU e na OTAN, por possuírem uma doutrina mais desenvolvida. 

 

3.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

Foram utilizados os seguintes termos que descrevem a intenção de busca: 

"coordenação civil-militar”, ”cooperação civil-militar”, “BRABAT”, “operações de paz”, 

“Nações Unidas”, “Organização do Tratado do Atlântico Norte”, “Operações de apoio 

a órgãos governamentais” e “Força de Pacificação do Complexo de Comunidades 

da Maré”, com a aplicação dos devidos filtros e respeitando as peculiaridades de 

cada base de dados. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

3.3.1.3 Critérios de inclusão: 

 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão na revisão da 

literatura:  

- estudos publicados em português, inglês ou espanhol;  

- estudos publicados de 1990 a 2017;  

- estudos quantitativos e qualitativos que descrevem experiências com 

relação ao emprego de frações valor Btl em atividades CIMIC; e 

- estudos quantitativos e qualitativos que discorram sobre as estruturas 

de pessoal empregadas no planejamento e na execução de atividades CIMIC, bem 

como as tarefas desempenhadas estas frações. 
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 3.3.1.4 Critérios de exclusão:  

 

Estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores e estudos que 

abordam as ações cívico-sociais. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Foi utilizado o método indutivo de abordagem, ou seja, a partir de um número 

restrito de observações particulares, realizadas por militares que integraram a F Pac 

Compl Comnd Maré e militares considerados especialistas em CIMIC, foi realizada a 

argumentação e discussão dos resultados, valendo-se para tal do método como 

forma de generalizar os resultados obtidos para os integrantes da população objeto. 

A fim de permitir o estabelecimento de relações e correlações existentes entre 

o QCP das frações valor Btl e sua eficiência face à participação em atividades 

CIMIC, foi utilizado o método estatístico. Esta tradução em números das opiniões e 

informações, bem como a classificação e análise das mesmas, evidenciou o caráter 

quantitativo quanto à forma de abordagem do problema.  

 

3.3.3 Instrumentos de pesquisa  

 

A fim de propiciar a mensuração das variáveis I e II, a presente pesquisa 

utilizou como instrumentos: questionários, pré-teste e análise de relatórios. 

 

3.3.3.1 Questionário 

 

Na intenção de levantar os dados necessários para a mensuração das 

variáveis I e II, foram utilizados questionários como instrumento de pesquisa.  

Com relação à variável I, foi realizado um questionário voltado para a 

mensuração das dimensões “capacidade de realizar a ligação e o compartilhamento 

de informações com os vetores civis presentes na A Op” e “capacidade de prestar 

assistência civil na A Op”. No que tange à variável II, o questionário aplicado teve 



86 
 

por objetivo a mensuração das dimensões “composição das frações” e “tarefas a 

serem executadas”. 

As perguntas utilizadas nos questionários foram elaboradas de forma a 

permitir a mensuração das variáveis do problema, através dos indicadores de cada 

variável abordada. Portanto, as respostas às diversas perguntas se caracterizaram 

por serem a base de estudo para a consecução dos diversos objetivos específicos 

da pesquisa.  

Ainda com relação à formulação dos questionários, foram escolhidas 

questões objetivas que abordaram os assuntos pertinentes a cada objetivo 

específico proposto para este trabalho, oferecendo a oportunidade de inclusão da 

opinião do militar questionado.  

Este instrumento foi enviado aos militares que desempenharam a função de 

Chefe 9ª Seção da F Pac. Além disso, foram enviados questionários aos militares 

que, segundo a visão do COTER, foram considerados especialistas no assunto. 

   

3.3.3.2 Pré-teste 

 

A fim de levantar possíveis falhas de elaboração ou dúvidas durante a 

execução e a clareza dos instrumentos utilizados, foi realizado um pré-teste do 

questionário. Este pré-teste foi concretizado com elementos pré-amostrados 

constituídos de militares que atenderam aos requisitos para a participação na 

pesquisa. Oportunidades de melhoria levantadas no pré-teste foram aplicadas aos 

instrumentos de pesquisa, buscando a validade dos questionários empregados no 

levantamento de dados. 

 

3.3.3.4 Relatórios  

 

Foi realizada uma coleta documental a diversos documentos oficiais do EB e 

da MINUSTAH, como: relatórios do BRABAT, diretrizes de preparação específica de 

tropa para missão de paz do Comando de Operações Terrestres, relatórios do 

Comando Militar do Leste acerca da F Pac Compl Comnd Maré, dentre outros. Esta 

coleta teve por objetivo levantar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria das 
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atividades CIMIC realizadas pelo BRABAT e pelas frações valor Btl na F Pac Compl 

Comnd Maré, bem como, a forma como as mesmas foram executadas. 

Os relatórios foram de suma importância, visto que constituíram uma forma de 

registro das operações realizadas em cada Ambi Op, constando a maneira como 

foram planejadas e conduzidas e, também, se os objetivos propostos foram 

alcançados. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Para atingir o objetivo definido no estudo, a análise dos dados obtidos durante 

este trabalho foi realizada visando chegar a uma possível solução para o problema 

de pesquisa apresentado. Esta análise se procedeu da seguinte forma:  

Os questionários, após analisados, contribuíram para verificar a opinião dos 

especialistas sobre as exigências em pessoal, QCP das frações valor Btl, para o seu 

emprego em atividades CIMIC no contexto de uma Op AOG em território nacional. 

Através deste instrumento, também foram levantadas as principais tarefas a serem 

executadas por estas frações no que tange ao planejamento e condução de 

atividades CIMIC.  

Além disso, os questionários enviados aos militares que desempenharam as 

funções de E-9 na F Pac, após avaliados, forneceram subsídios para verificar se as 

FT conseguiram atender às exigências para o seu emprego em atividades CIMIC. 

Estes dados foram categorizados e as respostas aos questionamentos foram 

consolidadas em escalas gráficas, dando ênfase às alternativas tidas como mais 

aceitas. 

Os índices obtidos nos referidos instrumentos de pesquisa, após 

categorização, de acordo com os princípios de classificação expostos nos 

instrumento de coleta (escala de avaliação), tiveram seus dados reunidos e 

tabulados no programa Excel. A apresentação dos resultados, capítulo 4 desta 

pesquisa, ocorreu mediante a utilização de gráficos e quadros, favorecendo a 

compreensão dos mesmos, e foi reflexo da tabulação simples. Os dados tabulados 

foram, ainda, reforçados e/ou confrontados com as observações oriundas dos 

campos destinados às respostas abertas dos questionários. 

A comparação direta dos dados com as exigências de uma fração valor Btl 
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para realizar atividades CIMIC, oriundas da pesquisa bibliográfica, deu mostras da 

relação entre as variáveis propostas, viabilizando a interpretação quanto à 

adequabilidade do quadro de cargos previstos desta fração.  

Para a mensuração das “exigências de uma fração valor Btl para realizar 

atividades CIMIC”, os dados foram analisados dentro das dimensões “capacidade de 

realizar a ligação e o compartilhamento de informações com os vetores civis 

presentes na A Op” e “capacidade de prestar assistência civil na A Op”, através das 

informações levantadas nos instrumentos de pesquisa. O mesmo processo foi 

utilizado para mensurar a variável “quadro de cargos previstos de uma fração valor 

Btl e as tarefas a serem executadas face ao seu emprego em atividade CIMIC”, em 

que os dados foram analisados dentro das dimensões “composição das frações” e 

“tarefas a serem executadas”.  

A análise dos relatórios do BRABAT e do CML permitiu a obtenção de dados 

precisos no tocante à análise do escalão executante da missão de paz no Haiti e F 

Pac Compl Comnd Maré, contribuindo para a ratificação dos resultados obtidos 

através dos questionários aplicados pela presente pesquisa. 

Por fim, a análise conjunta de todos os dados supracitados permitiu a 

elaboração de recomendações e conclusões quanto ao objeto de estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar os resultados obtidos nos 

instrumentos de pesquisa aplicados (questionários) para verificar qual deve ser a 

capacidade CIMIC, no que concerne ao pessoal previsto em QCP e às tarefas a 

serem desempenhadas, das frações valor Btl no desempenho da missão de garantia 

da lei e da ordem em território nacional. Neste sentido, os dados foram tabulados 

para que facilitassem o entendimento do que se pretendia analisar e discutir no 

decorrer do trabalho. 

Inicialmente, proceder-se-á à apresentação dos resultados. Assim, os dados 

puderam ser interpretados e analisados para que se proporcionem conclusões 

acerca da adequabilidade do quadro de cargos previstos das frações valor Btl face 

às exigências para o seu emprego em atividades CIMIC no contexto de uma 

operação de apoio a órgãos governamentais realizadas em território nacional. 

 

4.1 ASPECTOS DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Por meio da revisão da literatura, observa-se a complexidade do ambiente 

operacional contemporâneo, com a presença massiva de vetores civis que 

influenciam decisivamente no atingimento do estado final desejado nas operações. 

Este ambiente exige que as frações participantes das operações possuam 

capacidade em pessoal, bem como tenham conhecimento das tarefas a serem 

desempenhadas por cada órgão envolvido. 

Verificando as definições existentes, entende-se que cooperação civil-militar, 

segundo a doutrina nacional, são atividades desenvolvidas pelas forças militares em 

operações terrestres desencadeadas no exterior ou em território nacional, a fim de 

fortalecer o relacionamento entre estas forças, autoridades civis e a população 

oriunda da área sob a responsabilidade de uma autoridade militar. Tais atividades 

visam a contribuir para o atingimento do estado final desejado na operação e 

garantia de um ambiente seguro e estável. 

Para alguns organismos internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a doutrina CIMIC é aquela 

que regula a interação entre as forças militares e os atores civis presentes na área 
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de operações, estabelecendo princípios a serem seguidos e tarefas a serem 

executadas. 

Dada a importância da cooperação civil-militar, as Nações Unidas, conforme 

destaca o manual Batalhão de Infantaria das Nações Unidas, (ONU, 2012), fonte de 

consulta levantada na pesquisa bibliográfica, recomendam que as frações valor Btl, 

participantes de Operações de Paz Multidimensionais, possuam uma seção em seu 

EM responsável pelo planejamento das atividades CIMIC. Esta seção possui 

subordinação direta ao comandante da organização militar e ligação técnica, para 

fins de planejamento e coordenação, com a 9ª Seção do EM do componente militar 

da missão. Em consonância com esta recomendação, o BRABAT possuiu uma 

seção de estado-maior com esta responsabilidade, a 9ª Seção. Segundo SHOJI 

(2013), o Exército Brasileiro, na MINUSTAH, empregou, em seus oito primeiros 

contingentes, o modelo de integração da Com Soc e As Civ, entretanto, com o 

aumento da necessidade de maior interação com os vetores civis, decidiu pela 

departamentalização2, de forma a empregar uma equipe, no mesmo nível 

hierárquico, para as atividades de Assuntos Civis. 

Além disso, apesar de não haver a previsão em quadro organizacional do 

BRABAT, foi de boa prática e de conhecimento de todo meio militar que, no âmbito 

das SU, o SCmt SU acumulasse os encargos relativos ao planejamento das 

atividades CIMIC de sua fração. Ademais, o SCmt SU possuiu ligação técnica, para 

fins de planejamento e coordenação das atividades CIMIC da SU, com a 9ª Seção 

(Assuntos Civis) do BRABAT (SHOJI, 2013).  

Já segundo a ótica da OTAN, conforme prescreve o manual AJP-3.4.9 - 

Doutrina Conjunta Aliada para Cooperação Civil-Militar, (OTAN, 2013), fonte de 

consulta explorada durante a revisão da literatura, as atividades de cooperação civil-

militar são planejadas e executadas por equipes de tamanho e estrutura variáveis, 

de acordo com o valor da força em operações e a missão recebida, destacando-se 

as seguintes organizações: 

- grupos, unidades e elementos CIMIC: pessoal capacitado e apto a apoiar o 

comandante da força militar. Estas forças CIMIC dispõem de uma organização 

estruturada, adequadamente dotada de recursos e equipamentos para conduzir as 

atividades CIMIC em apoio à missão; e 

                                            
2
 Quando existe a necessidade de formar novos departamentos ligados ao mesmo nível hierárquico, 

ocorre especialização horizontal, chamada de departamentalização (CEDERJ, 2012). 



91 
 

- especialistas funcionais: profissionais utilizados quando há a necessidade de 

uma qualificação específica não encontrada na área de operações. Eles podem ter 

diferentes origens e não são necessariamente militares. Podem auxiliar no processo 

de planejamento ou conduzir projetos CIMIC. 

A despeito da importância dada a CIMIC pelos organismos internacionais 

supracitados, observou-se que, durante a operação de apoio a órgãos 

governamentais denominada Força de Pacificação do Complexo de Comunidades 

da Maré, existia, no EM do Comando da F Pac (EM de uma fração valor Brigada), 

uma seção, a 9ª seção, responsável pelo planejamento e execução das atividades 

CIMIC. Já nas frações valor Btl (forças-tarefas), o oficial de comunicação social, 

além das atribuições inerentes à sua função, tinha o encargo de oficial-de-ligação do 

chefe da 9ª seção para tratativa de assuntos relacionados à cooperação civil-militar. 

Observa-se que as atividades CIMIC conduzidas pela ONU, OTAN e EB são 

desencadeadas em um ambiente semelhante, ambiente interagências, e que, na 

maioria das vezes, as tropas presentes na área de operações desempenham a 

missão de garantia da lei e da ordem (manutenção de um ambiente seguro e 

estável). 

Cabe ressaltar que, para fazer frente às exigências das atividades CIMIC, as 

tropas em operação devem possuir a capacidade de concretizar as seguintes ações: 

realizar a ligação e o compartilhamento de informações com os vetores civis 

presentes na área de operações e prestar assistência civil na área sob 

responsabilidade do contingente militar. 

 

4.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

Serão apresentados os resultados obtidos de acordo com os questionários 

enviados aos militares que integraram a Força de Pacificação do Complexo de 

Comunidades da Maré, enquadrados no estado-maior da Força de Pacificação como 

chefes da 9ª seção (Grupo I), sendo assim, os responsáveis pelo planejamento e 

condução de atividades CIMIC desencadeadas pelas frações integrantes da Força 

de Pacificação, e aos militares considerados especialistas em cooperação civil-

militar (Grupo II).  

Através do instrumento de pesquisa aplicado ao Grupo I (sete militares que 
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desempenharam a supracitada função), foi possível verificar se a estrutura em 

pessoal empregada pelas frações valor Btl proporcionou capacidade adequada à 

realização da ligação e compartilhamento de informações com os vetores civis 

presentes na área de operações e à prestação de assistência civil na área de 

responsabilidade. Ainda por meio deste questionário, pôde-se mensurar, na visão 

subjetiva dos chefes da 9ª seção da Força de Pacificação, o nível de eficiência do 

relacionamento das forças-tarefa com os vetores civis presentes na A Op e o grau 

de importância atribuído ao relacionamento das forças-tarefa com estes vetores no 

que tange ao atingimento do Estado Final Desejado na operação, além da 

verificação da necessidade de se inserir, no âmbito do quadro de cargos previstos 

das forças-tarefa, pessoal específico para a cooperação civil-militar. 

Por intermédio do questionário aplicado ao Grupo II (doze militares 

considerados especialistas em cooperação civil-militar), foi possível verificar qual o 

melhor modelo doutrinário (OTAN, ONU, Doutrina Nacional) a ser empregado em 

território nacional, a provável composição de uma seção de EM necessária ao 

planejamento das atividades CIMIC de uma OM valor Unidade, a necessidade de 

pessoal CIMIC no âmbito das SU, bem como as qualificações desse pessoal. 

Ademais, averiguou-se, também, as tarefas a serem desempenhadas pelo pessoal 

responsável pela CIMIC em uma força-tarefa valor Btl.  

 

4.2.1 Questionamentos aos Chefes da 9ª Seção da Força de Pacificação do 

Complexo de Comunidades da Maré referentes às atividades CIMIC na 

Operação 

 

Nessa fase, buscou-se coletar percepções dos Chefes da 9ª Seção acerca da 

capacidade das FT em realizar a ligação e o compartilhamento de informações com 

os vetores civis presentes na área de operações e prestar assistência civil na área 

sob sua responsabilidade. Além disso, buscou-se, também, identificar a necessidade 

em pessoal específico para o planejamento da CIMIC no âmbito das OM nível 

Unidade. 
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4.2.1.1 Capacidade de realizar a ligação e o compartilhamento de informações com 

os vetores civis presentes na área de Operações - 1ª Parte 

 

Esta parte do questionário teve a finalidade de verificar se, com os recursos 

próprios disponíveis (pessoal, material, recursos financeiros, instalações, etc.), as 

forças-tarefa valor Btl conseguiram realizar a ligação e o compartilhamento de 

informações com os vetores civis presentes na área de operações, bem como o 

nível de eficiência do relacionamento das forças-tarefa com estes vetores e o grau 

de importância atribuído ao relacionamento no que tange ao atingimento do EFD na 

operação. 

    

 Realização de reuniões com as lideranças locais 4.2.1.1.1

 

A pergunta versou sobre a capacidade das forças-tarefa em realizar, 

utilizando-se de recursos próprios, reuniões com as lideranças locais a fim de 

identificar as necessidades da população. Assim, pôde-se verificar que 71,4% (cinco 

militares) afirmaram que as FT conseguiram desenvolver a atividade na plenitude, 

enquanto que 28,6% (dois militares) apontaram limitações no desempenho da 

referida capacidade (Gráfico Nr 1). 

 

 
GRÁFICO 1 - Capacidade de realizar reuniões com lideranças 

locais 
Fonte: O autor 
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Os militares que assinalaram a opção “Em algumas oportunidades” 

apontaram como principais motivos para a referida limitação os seguintes aspectos:  

- insuficiência de recursos financeiros com destinação específica;  

- ausência de pessoal especializado em CIMIC no QCP das forças-tarefa; 

- grande volume de atividades operacionais por parte das forças-tarefa; e 

- elevado número de ACISOS que empenhavam grande parte do efetivo na 

montagem e operacionalização dos eventos, limitando a realização de um número 

adequado de reuniões com os líderes locais. 

 

 Realização do compartilhamento de informações com as agências/vetores 4.2.1.1.2

civis presentes na Área de Operações  

 

A interrogação referiu-se à capacidade das forças-tarefa em realizar, 

utilizando-se de recursos próprios, o compartilhamento de informações com os 

vetores civis presentes na A Op a fim de contribuir no processo de garantia da lei e 

da ordem. Dessa forma, averiguou-se que 57,1% (quatro militares) apontaram 

limitações no desempenho da referida atividade, enquanto que 42,9% (três militares) 

afirmaram que as FT não evidenciaram restrição na realização da referida atividade 

(Gráfico Nr 2). 

 

 
GRÁFICO 2 - Capacidade de realizar o compartilhamento de 

informações com os vetores civis 
Fonte: O autor 
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Destaca-se que, na opinião dos militares que apontaram alguma limitação, os 

principais motivos foram:  

- ausência de pessoal especializado em CIMIC no QCP das forças-tarefa; e 

- falta de interesse dos vetores civis em realizar o compartilhamento de 

informações.  

 

 Relacionamento das forças-tarefa com os vetores civis presentes na Área 4.2.1.1.3

de Operações 

 

A pergunta tratou sobre, nas oportunidades em que os militares responsáveis 

pelo planejamento da CIMIC no âmbito das FT priorizaram estas atividades em 

detrimento das atribuições inerentes à comunicação social, qual o nível de eficiência 

do relacionamento das forças-tarefa com os vetores civis presentes na A Op 

(percepção subjetiva dos questionados). Verificou-se que 14,3% (um militar) 

indicaram o nível “Extremamente Eficiente”, 42,9% (três militares) o nível “Muito 

Eficiente”, 28,6% (dois militares) o nível “Eficiente” e 14,3% (um militar) atestaram o 

nível “Pouco Eficiente” na relação (Gráfico Nr 3). 

 

 
GRÁFICO 3 - Nível de eficiência do relacionamento das FT com os 

vetores civis 

Fonte: O autor 
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 Importância do relacionamento das forças-tarefa com os vetores civis para 4.2.1.1.4

a consecução do estado final desejado na operação  

 

O pedido referiu-se ao grau de importância atribuído ao relacionamento das 

forças-tarefa com os vetores civis presentes na área de operações no que tange ao 

atingimento do estado final desejado na operação. Verificou-se que, na opinião de 

71,4% (cinco pessoas) dos militares que preencheram o instrumento de pesquisa, 

nas oportunidades em que as FT mantiveram contato com algum vetor civil visando 

à implementação dos objetivos da missão, esta relação foi considerada 

“Extremamente Importante”, e para 28,6% (dois militares), a relação foi avaliada 

como “Muito Importante” no atingimento do EFD (Gráfico Nr 4). 

 

 
GRÁFICO 4 - Grau de importância do relacionamento das FT com 

os vetores civis 
Fonte: O autor 
 

  Grau de importância dos vetores civis para o processo de garantia da lei e 4.2.1.1.5

da ordem  

 

A pergunta buscou colocar em ordem crescente de importância os vetores 

civis cujo relacionamento com as FT mais influenciava na missão de garantia da lei e 

da ordem, atribuindo nota 1 (um) ao que exercia menor influência e nota 5 (cinco) ao 

de maior influência. Verificou-se que dentre os vetores civis listados, sobressaíram-
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se as associações de moradores, com pontuação média de 4,14, e as agências 

governamentais, com pontuação média de 4,00 (Gráfico Nr 5). 

 

 
GRÁFICO 5 - Nível de influencia dos vetores civis no processo de 

garantia da Lei e da Ordem 
Fonte: O autor 

 

4.2.1.2 Capacidade de prestar assistência civil na Área de Operações - 2ª Parte 

 

Esta parte do questionário teve a finalidade de verificar se, com os recursos 

próprios disponíveis (pessoal, material, recursos financeiros, instalações, etc.), as 

forças-tarefa valor Btl conseguiram prestar assistência civil na Área de Operações. 

 

4.2.1.2.1 Execução de projetos com o emprego de recursos próprios 

 

O questionamento versou sobre a execução, por parte das FT, de projetos 

com emprego de recursos próprios (pessoal, material, etc.) e com o objetivo de 

atender às necessidades apresentadas pelas lideranças locais. Observou-se que 

57,1% (quatro pessoas) apresentaram limitação na execução da referida atividade, 

enquanto que 42,9% (três militares) indicaram que as FT conseguiam plenamente 

fazer frente às demandas de projetos (Gráfico Nr 6). 
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GRÁFICO 6 - Execução de projetos com o emprego de recursos 

próprios 
Fonte: O autor 

 

Segundo a visão dos militares que assinalaram a opção “Em algumas 

oportunidades”, essa limitação tinha como principais causas:  

- ausência de pessoal especializado em CIMIC no QCP das forças-tarefa; e 

- insuficiência de recursos financeiros com destinação específica. 

 

4.2.1.2.2 Execução de projetos/operações aproveitando as capacidades dos vetores 

civis 

 

A indagação referiu-se à execução, por parte das FT, de projetos/operações 

com o emprego de capacidades dos vetores civis presentes na área de operações, a 

fim de atingir o estado final desejado pela Força de Pacificação. Verificou-se que, na 

opinião de 57,1% (quatro pessoas) – militares que assinalaram as opções “Em 

algumas oportunidades” e “Nunca”, as FT apresentaram deficiência em executar 

projetos/operações com emprego de capacidades dos vetores civis envolvidos na 

operação, enquanto que 42,9% (três pessoas) atestaram que a supracitada 

atividade era realizada na plenitude (Gráfico 7). 
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GRÁFICO 7 - Execução de projetos/operações com o emprego de 

capacidades 
Fonte: O autor 
 

Sob a ótica dos militares que assinalaram a opção “Em algumas 

oportunidades” ou “Nunca”, essa deficiência existiu tendo em vista os seguintes 

motivos:  

- ausência de pessoal especializado em CIMIC no QCP das forças-tarefa; 

- insuficiência de recursos financeiros com destinação específica;  

- ausência de interesse dos vetores civis em participar da implementação de 

projetos em conjunto com as FT; 

- deficiência estrutural/material (maquinário, instalações, etc.) por parte das 

FT; e 

- ausência de políticas públicas destinadas a comunidades ocupadas pelos 

agentes perturbadores da ordem pública. 

 

4.2.1.2.3  Nível de aceitação evidenciado pela comunidade dos projetos 

implementados pelas FT 

 

O questionamento buscou aferir qual o nível de aceitação (percepção 

subjetiva) evidenciado pela comunidade dos projetos implementados com o 

emprego de capacidades das forças-tarefa. Observou-se que 57,1% (quatro 

pessoas) dos questionados indicaram que o nível de aceitação foi “Excelente”, 
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28,6% (duas pessoas) o nível “Muito Bom” e 14,3% (uma pessoa) o nível “Bom” 

(Gráfico Nr 8). 

 

 
GRÁFICO 8 - Nível de aceitação evidenciado pela comunidade dos 

projetos implementados com capacidades das FT 
Fonte: O autor 
 

4.2.1.2.4 Grau de importância atribuído aos projetos realizados pelas FT no que 

tange a influência destes na garantia da lei e da ordem 

 

A interpelação versou sobre o grau de importância (percepção subjetiva) 

atribuído aos projetos realizados pelas forças-tarefa no que tange a influência direta 

destes no processo de garantia da lei e da ordem.  

Observou-se que 42,9% (três militares) assinalaram a opção “Extremamente 

Importante”, 28,6% (dois militares) a opção “Muito Importante” e 28,6% (dois 

militares) a alternativa “Importante”. Entende-se, portanto, que os projetos realizados 

pelas FT tinham influência capital no processo de garantia da lei e da ordem (Gráfico 

Nr 9). 
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GRÁFICO 9 - Grau de importância dos projetos realizados pelas FT 

para o processo de GLO 
Fonte: O autor 
 

4.2.1.2.5 Vetores civis que empregavam capacidades em projetos conjuntos com as 

FT 

 

A indagação buscou levantar quais as categorias de vetores civis que 

empregavam capacidades em projetos realizados em conjunto com as FT. 

Averiguou-se que, dentre as categorias listadas, destacaram-se as agências 

governamentais (Gráfico Nr 10). 

 

 
GRÁFICO 10 - Vetores civis que empregavam capacidades em 

projetos conjuntos com as FT 

Fonte: o autor 
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4.2.1.3 Adequabilidade do QCP das FT valor Btl no que tange às atividades CIMIC - 

3ª Parte 

 

Esta seção do instrumento de pesquisa teve a finalidade de verificar a 

adequabilidade do QCP das FT valor Btl no que tange as atividades CIMIC, bem 

como identificar a necessidade de modificação desta estrutura de pessoal. 

 

4.2.1.3.1 Oficial de Comunicação Social das FT valor Btl acumulando os encargos 

das atividades CIMIC 

 

A pergunta buscou verificar se, considerando as finalidades da comunicação 

social previstas no manual C45-1, Comunicação Social, (BRASIL, 2009), e a 

capacidade evidenciada pelos Oficiais de Comunicação Social das FT valor Btl (S-5) 

em cumprir as missões inerentes à CIMIC, foi adequado o chefe da 5ª seção 

acumular os encargos relativos à cooperação civil-militar. Observou-se que 42,9% 

(três militares) assinalaram a opção “Discordo Parcialmente”, 28,6% (dois militares) 

a opção “Discordo Totalmente” e 28,6% (dois militares) a opção “Concordo 

Parcialmente”. Em uma análise geral, verificou-se que 71,5% dos questionados 

discordaram da situação acima apresentada (Gráfico Nr 11). 

 

  
GRÁFICO 11 - Oficial de Comunicação Social acumulando os 

encargos das atividades CIMIC (grau de 
concordância) 
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4.2.1.3.2 Necessidade de inserir no EM de uma fração valor batalhão uma seção 

específica para o planejamento e execução das atividades CIMIC 

 

O questionamento tratou sobre a necessidade de inserção no estado-maior 

de uma fração valor batalhão de uma seção específica para o planejamento e 

execução das atividades CIMIC, considerando a experiência vivenciada durante a 

Força de Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré. Esta seção deveria 

possuir subordinação direta ao comandante da organização militar e ligação técnica, 

para fins de planejamento e coordenação, com a 9ª Seção (Assuntos Civis) do 

escalão superior. Verificou-se que 57,1% (quatro pessoas) “Concordaram 

Totalmente” e 28,6% (duas pessoas) “Concordaram Parcialmente” com a 

necessidade acima apresentada, enquanto que 14,3% (uma pessoa) “Discordaram”.  

Em uma apreciação geral, observou-se que 85,1% (seis pessoas) entenderam como 

necessária a inserção da supracitada seção no QCP das frações valor Btl (Gráfico 

Nr 12). 

 

 
GRÁFICO 12 - Necessidade de inserção de seção de EM no QCP 

das frações valor Btl 
Fonte: O autor 
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4.2.1.3.3 Necessidade de militar/seção específica (já existente ou não) no QPC das 

SU, a fim de assumir os encargos da CIMIC no âmbito da respectiva fração 

 

O pedido referiu-se à necessidade de militar/seção específica no QCP das 

SU, podendo ser militar/seção já existente na estrutura de pessoal, com a finalidade 

de assumir os encargos das atividades CIMIC no âmbito da fração, considerando a 

experiência vivenciada durante a Força de Pacificação do Complexo de 

Comunidades da Maré. Identificou-se que 28,6% (duas pessoas) “Concordaram 

Totalmente” e 57,1% (quatro pessoas) “Concordaram Parcialmente” com a 

necessidade acima apresentada, enquanto que 14,3% (uma pessoa) “Discordaram 

Totalmente”. Em uma análise total, verificou-se que 85,1% (6 pessoas) entenderam 

como necessária a existência de militar/seção específica no QCP das SU inseridas 

na estrutura de pessoal de uma fração valor Btl (Gráfico Nr 13). 

 

 
GRÁFICO 13 - Necessidade de militar/seção específica para 

assumir os encargos da CMIC no âmbito das SU  
Fonte: O autor 
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apresentaram dificuldades em realizar a ligação e o compartilhamento de 

informações com os vetores civis presentes na área de Operações e em prestar 

assistência civil na extensão territorial que estava sob sua responsabilidade. 

Observou-se que, para 57,1% dos questionados, houve limitação no 

compartilhamento de informações com os vetores civis presentes na área de 

operações, deficiência esta motivada, principalmente, pela ausência de pessoal 

especializado em CIMIC no QCP das forças-tarefa e pela falta de interesse dos 

vetores civis em realizar o compartilhamento de informações.  

No que diz respeito à realização de reuniões com as lideranças locais, na 

percepção de 71,4% dos militares, as FT conseguiram realizar na plenitude a 

atividade. Todavia, os examinados que identificaram dificuldade em efetuar as 

reuniões atribuíram o óbice à insuficiência de recursos financeiros com destinação 

específica, ao grande volume de atividades operacionais por parte das forças-tarefa 

e ao elevado número de ACISOS que empenhavam grande parte do efetivo na 

montagem e operacionalização dos eventos, limitando a realização de um número 

adequado de reuniões com os líderes locais. Diante dessas observações, verifica-se 

que a existência de seção específica que assumisse os encargos das atividades 

CIMIC, assim como especifica o modelo ONU, poderia auxiliar na supressão dos 

óbices apresentados. 

A despeito das deficiências anteriormente apresentadas, identificou-se que, 

nas oportunidades em que as forças-tarefa mantiveram relações operacionais com 

os vetores civis presentes na A Op, o nível de eficiência deste relacionamento 

mostrou-se alto, na análise de 85,1% dos examinados, o que significa dizer que 

houve efetividade no compartilhamento de informações. Além disso, na visão de 

todos os militares questionados, o relacionamento das forças-tarefa com os vetores 

civis presentes na área de operações, no que tange ao atingimento do estado final 

desejado na operação (ambiente seguro e estável), apresentou elevado grau de 

importância. Dessa forma, pode-se entender que a criação de condições que 

possibilitem o aumento do compartilhamento de informações com os vetores civis 

existentes na área de responsabilidade das FT auxiliaria na consecução do EFD da 

operação.  

No que tange à capacidade de prestar assistência civil na área de 

responsabilidade, foram identificadas deficiências por parte dos indagados. 

Verificou-se que, para 57,1%, as FT apresentaram dificuldades em executar projetos 
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aplicando recursos próprios e empregando capacidades dos vetores civis presentes 

na área de operações. Pôde-se verificar que a deficiência supracitada foi motivada 

pelas seguintes causas:  

- ausência de pessoal especializado em CIMIC no QCP das forças-tarefa;  

- insuficiência de recursos financeiros com destinação específica;  

- ausência de interesse dos vetores civis em participar da implementação de 

projetos em conjunto com as FT;  

- deficiência estrutural/material (maquinário, instalações, etc.) por parte das 

FT; e  

- ausência de políticas públicas destinadas a comunidades ocupadas pelos 

agentes perturbadores da ordem pública. 

Entretanto, observou-se que, para 100,0% dos questionados, os projetos 

implementados apresentaram elevado nível de aceitação por parte da comunidade e 

foram considerados de extrema importância no processo de garantia da lei e da 

ordem. Tal fato vem a corroborar com a assertiva de que se faz necessário possuir 

condições que possibilitem às frações valor Btl realizar a prestação de assistência 

civil em sua área de responsabilidade. 

Dessa forma, é importante realçar que o método aplicado pela Força de 

Pacificação do Complexo de Comunidade da Maré, no que diz respeito ao fato de o 

oficial de comunicação social das FT acumular os encargos da CIMIC, não foi 

considerado eficaz segundo a percepção dos indagados; 71,5% discordaram do 

modelo utilizado. 

Considerando a experiência vivenciada na referida operação, 85,1% dos 

chefes da 9ª Seção consideraram necessária a inserção de uma seção no EM das 

FT valor Btl, de modo que os encargos das atividades CIMIC fossem conduzidos por 

pessoal exclusivo. Ademais, no nível SU, apontaram a necessidade de 

especificação (definição) de militar/seção (não necessariamente alteração de QCP) 

para o planejamento e execução das atividades CIMIC no referido escalão.  

Da análise das considerações mencionadas nos parágrafos anteriores, pode-

se inferir que, segundo a ótica dos militares questionados, o modelo ONU apresenta-

se como o mais adequado para emprego de organizações militares nível Unidade 

em operações de apoio a órgãos governamentais em território nacional.  
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4.2.2 Questionamentos aos Especialistas em Cooperação Civil-Militar 

referentes à capacidade CIMIC, pessoal previsto em QCP e definição de 

tarefas a realizar, de uma FT valor Btl 

 

Nessa fase, buscou-se coletar percepções dos especialistas em CIMIC 

acerca do melhor modelo doutrinário (OTAN, ONU, doutrina nacional existente) a ser 

empregado em território nacional, da provável composição de uma seção de EM 

necessária ao planejamento das atividades CIMIC de uma OM valor Unidade, da 

necessidade de pessoal CIMIC no âmbito das SU, bem como as qualificações desse 

pessoal.  

Ademais, procurou-se, também, colher informações sobre as tarefas a serem 

desempenhadas pelo pessoal responsável pela CIMIC em uma força-tarefa valor Btl.  

 

4.2.2.1 Modelo doutrinário mais adequado às peculiaridades do emprego da F Ter 

em território nacional face à necessidade de realizar atividades CIMIC 

 

A pergunta buscou identificar qual dos modelos doutrinários descritos na 

referida pesquisa mais se adequa às peculiaridades do emprego da F Ter em 

território nacional face à necessidade de realizar atividades CIMIC.  

Assim, pôde-se verificar que 41,7% (cinco especialistas) consideraram o 

modelo ONU como mais adequado, 41,7% (cinco especialistas) entenderam que a 

combinação entre os modelos ONU e OTAN é o mais apropriado, e 16,7% (dois 

especialistas) assinalaram o modelo OTAN (Gráfico Nr 14).  
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GRÁFICO 14 - Modelo doutrinário CIMIC mais adequado ao 
emprego da F Ter em território nacional 

Fonte: O autor 
  

Da análise dos dados anteriormente apresentados, observa-se que 41,67% 

(cinco especialistas) optaram pelo modelo ONU o qual, conforme já ressaltado na 

revisão da literatura, destaca a existência de pessoal CIMIC em organizações 

militares nível Unidade. Verifica-se, também, que 41,67% (cinco especialistas) 

entenderam que a combinação entre os modelos ONU e OTAN é a mais indicada. 

Destaca-se que o modelo OTAN é caracterizado, dentre outros aspectos, pela 

existência de pessoal CIMIC a partir de frações valor Grande Unidade (Brigada). 

Nota-se, ainda, que 16,67% (dois especialistas) optaram pelo modelo OTAN e 

nenhum dos especialistas achou adequado o modelo empregado pelo EB na F Pac 

Compl Comnd Maré, o qual apresenta como característica manifesta o oficial de 

comunicação social das frações valor Btl sendo o responsável pela cooperação civil-

militar. Diante das assertivas supramencionadas, fica evidente que 83,34% (dez 

especialistas) entendem como necessária a existência de uma seção de EM 

responsável pelo planejamento e condução das atividades CIMIC no QCP das OM 

valor Unidade participantes de operações de apoio a órgãos governamentais em 

território nacional.  
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4.2.2.2 Composição da Seção CIMIC inserida no EM de uma OM valor Btl 

 

Neste secionamento, buscou-se coletar informações acerca da composição 

ideal de uma seção CIMIC inserida em uma FT valor Btl (chefe e integrantes), bem 

como as qualificações que este pessoal deve possuir para bem exercer a sua 

função.  

Considerou-se, para esta seção, apenas os especialistas que assinalaram, na 

pergunta anterior, as opções “Modelo ONU” e “Combinação entre os Modelos ONU 

e OTAN”, uma vez que aqueles que optaram pela alternativa “Modelo OTAN” não 

consideram a existência de seção CIMIC em OM valor Btl. Dessa forma, esta parte 

contou com a participação de 10 (dez) especialistas. 

 

4.2.2.2.1  Grau hierárquico, qualificações e habilitações do Chefe de uma Seção 

CIMIC inserida no EM de uma OM valor Btl 

 

Segundo o Regulamento Interno dos Serviços Gerais (BRASIL, 2003a), um 

cargo só pode ser ocupado por militar que satisfaça o grau hierárquico, a 

qualificação e as habilitações exigidas pelo mesmo em QCP.  

Nesta seção, buscou-se identificar quais os requisitos necessários ao 

exercício da função de Chefe de uma Seção CIMIC inserida no EM de uma OM valor 

Btl. 

 

a) Grau hierárquico  

A interpelação procurou identificar qual o grau hierárquico necessário (ideal) 

ao exercício da função de chefe da seção EM responsável pela CIMIC nas OM valor 

Unidade. Foi possível verificar que 70,0% (sete especialistas) assinalaram a opção 

“Major” e 30,0% (três especialistas) a opção “Capitão” (Gráfico Nr 15). 
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GRÁFICO 15 - Posto do Chefe de uma Seção CIMIC em OM valor 

Btl 
Fonte: O autor 

 

b) Qualificação militar  

O questionamento versou sobre qual a qualificação necessária (ideal), 

considerando a formação combatente do EB, ao exercício da função de chefe da 

seção EM responsável pela CIMIC nas OM valor Unidade.  

Observou-se que 90,0% (nove especialistas) assinalaram a opção “Qualquer 

qualificação” e 10,0% (dez especialistas) a opção “Arma-base” (Gráfico Nr 16). 

 

   
GRÁFICO 16 - Qualificações necessárias ao desempenho de chefe 

da Seção CIMIC do EM de uma OM valor Btl 
Fonte: O autor 
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c) Habilitações  

A indagação procurou levantar quais as habilitações necessárias ao exercício 

do posto de Chefe de uma Seção CIMIC inserida no EM de uma OM valor Btl. 

Verificou-se que, dentre as opções apresentadas, sobressaíram-se o Curso de 

Cooperação Civil-militar do CCOPAB (Adaptado para o ambiente operacional do 

território brasileiro), com 9 (nove) votos, e o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 

com 05 (cinco)  votos (Gráfico Nr 17). 

 

 
GRÁFICO 17 - Habilitações necessárias ao desempenho da função 

de chefe da Seção CIMIC do EM de uma OM valor 
Btl 

Fonte: O autor 
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inserida no EM de uma OM valor Btl, excetuando-se os requisitos já levantados, 

acerca do exercício da função de chefe da supracitada seção. 
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permitir a seção CIMIC executar as ações necessárias ao planejamento e execução 

das atividades de cooperação civil-militar no âmbito das OM valor Btl. Da análise do 

gráfico abaixo (Gráfico Nr 18), destaca-se a seguinte necessidade de pessoal: 01 

(um) 1º Tenente (sete votos), 01 (um) 1º Sargento (cinco votos) e 01 (um) 2º 

Sargento (cinco votos). Observa-se, ainda, que parcela significativa dos 

questionados declarou não ser conveniente que a seção CIMIC seja mobiliada por 

militares no posto de 2º Tenente (sete votos) e 3º Sargento (seis votos). Diante das 

informações supramencionadas, pode-se deduzir que as funções afetas à 

cooperação civil-militar em organizações militares valor Unidade deverão ser 

exercidas por militares mais experientes.  

 

 
GRÁFICO 18 - Necessidade de pessoal (quantidade) e grau hierárquico dos integrantes 

de uma Seção CIMIC do EM de uma OM valor Btl 
Fonte: O autor 
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c) Habilitações  

O pedido buscou identificar quais as habilitações necessárias ao exercício da 

função de adjunto de uma Seção CIMIC inserida no EM de uma OM valor Btl. 

Verificou-se que, dentre as opções apresentadas, sobressaíram-se o Curso de 

Cooperação Civil-militar do CCOPAB (Adaptado para o ambiente operacional do 

território brasileiro), com 9 (nove) votos, e o Curso de Aperfeiçoamento de 

Sargentos, com 04 (quatro) votos (Gráfico Nr 19). 

 

 
GRÁFICO 19 - Habilitações necessárias à função de adjunto da 

Seção CIMIC do EM de uma OM valor Btl 
Fonte: O autor 

 

4.2.2.3 Necessidade de pessoal para o planejamento das atividades CIMIC no 
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Subunidade. Dessa forma, esta parte contou com a participação de 10 (dez) 

especialistas. 

 

4.2.2.3.1 Necessidade de militar/seção específica para ao planejamento das 

atividades CIMIC no âmbito das SU 

 

Esta questão procurou identificar a necessidade de pessoal específico para o 

planejamento e execução das atividades CIMIC no âmbito das SU. Verificou-se que 

30,0% (três pessoas) “Concordaram Totalmente” e 50,0% (cinco pessoas) 

“Concordaram Parcialmente” com a necessidade acima apresentada, enquanto que 

20,0% (duas pessoas) “Discordaram Totalmente”. Em uma análise geral, verificou-se 

que 80,0% (oito especialistas) entenderam como necessária a existência de 

militar/seção específica para assumir os encargos das atividades CIMIC no âmbito 

das SU (Gráfico Nr 20). 

 

 
GRÁFICO 20 - Necessidade de militar/seção específica para o 

desempenho das atividades CIMIC no âmbito das SU 
Fonte: O autor 
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4.2.2.3.2 Identificação do militar/seção específica que deve assumir os encargos das 

atividades CIMIC no âmbito das SU 

 

Neste item, buscou-se identificar qual militar/seção era o mais apto a assumir 

os encargos das atividades CIMIC, bem como a necessidade de alteração do QCP 

das SU com a inserção de pessoal específico ao planejamento e execução da 

cooperação civil-militar. Observou-se que 80,0% (oito especialistas) afirmaram que 

os encargos da CIMIC deveriam ser acumulados pelo SCmt SU; 10,0% (um 

especialista) indicaram o Cmt SU; e 10,0% (um especialista) recomendaram a 

inserção de militar específico não previsto em QCP para a assunção das 

responsabilidades inerentes à CMIC (Gráfico Nr 21). 

 

 
GRÁFICO 21 - Pessoal mais apto à assunção dos encargos relativos à CIMIC no 

âmbito das SU 
Fonte: O autor 
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apresentar dados relativos à qualificação militar, uma vez que estas informações já 

estão previstas em normas do Exército Brasileiro. 

 

4.2.2.3.4 Habilitações necessárias ao exercício do planejamento e execução da 

CIMIC no âmbito da SU 

 

A interrogação procurou identificar quais as habilitações necessárias ao militar 

para receber os encargos relativos às atividades CIMIC na esfera da Subunidade. 

Verificou-se que, dentre as opções apresentadas, predominou o Curso de 

Cooperação Civil-militar do CCOPAB (Adaptado para o ambiente operacional do 

território brasileiro), com 07 (sete) votos (Gráfico Nr 22). 

 

 
GRÁFICO 22 - Habilitações necessárias ao desempenho dos 

encargos da CIMIC no âmbito da SU 
Fonte: O autor 
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tarefa valor Btl, a fim de que esta fração tenha a definição das missões que deve 

cumprir para assegurar a realização da ligação e compartilhamento de informações 

com os vetores civis presentes na área de operações e à prestação de assistência 

civil na área de responsabilidade. Foi solicitado aos especialistas que indicassem as 

atividades essenciais à CIMIC em uma OM nível Unidade. Verificou-se que 100,0% 

dos questionados (doze especialistas) assinalaram as atividades descritas a seguir: 

- ligar-se com o E-9 da Força de Pacificação a fim de receber orientações 

acerca das atividades/operações realizadas com as agências/vetores civis presentes 

na Área de Operações; 

- coordenar as atividades/operações realizadas pela força-tarefa com as 

agências/vetores civis presentes na área de operações; 

- supervisionar e gerenciar projetos em benefício da comunidade que tenham 

influência na consecução do Estado Final Desejado; 

- coordenar a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na 

área de operações (lideranças locais, dados sobre os órgãos de segurança e ordem 

pública, agências e órgãos governamentais, ONGs, etc.); e 

- ligar-se com as agências/vetores civis presentes na área de operações a fim 

de proceder ao compartilhamento mútuo de informações. 

 

4.2.2.5 Observações e sugestões apresentadas pelos especialistas 

 

Nesta seção, objetivou-se coletar as observações e sugestões dos 

especialistas, bem como opiniões pessoais, acerca de ideias julgadas relevantes 

para o presente estudo. Apresenta-se, no QUADRO 4, o extrato das informações 

levantadas, as quais encontram-se descritas, de maneira pormenorizada, no 

APÊNDICE C desta pesquisa (Observações realizadas pelos Especialistas em 

Cooperação Civil-Militar): 

 

Inadequação relacionada a assunção dos encargos CIMIC pela Seção de Comunicação Social 

- Com o aumento das tarefas CIMIC em GLO e AOG, identifica-se a necessidade de pessoal 
especializado e dedicado para a função, não sendo mais a Seção de Com Soc da Unidade capaz 
de conduzir tais atividades cumulativamente (ALEXANDRE SHOJI). 

- Esforços devem ser envidados para adequar as estruturas já existentes para essa 

importante atividade, que multiplica o Poder de Combate, interage com os atores civis presentes na 

área de operações e permite a conquista e manutenção do apoio da população, que, normalmente, 
se constitui no público-alvo prioritário de qualquer Operação (GLAUCO CORBARI CORRÊA). 
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Modelo ONU como o mais adequado às peculiaridades da CIMIC como doutrina nacional 

- O modelo adotado no BRABAT apresentou-se como uma solução para a estruturação dos 
Assuntos Civis/CIMIC no nível tático da F Ter, pois dedica uma Seção do EM para a atividade e a 

mantém subordinada à unidade e ligada por canal técnico com a Seção equivalente no comando da 
missão (ALEXANDRE SHOJI). 
- O modelo ONU ainda é mais útil ao EB, já que o modelo OTAN é mais focado em Operações de 
Guerra, não em Operações de Paz ou AOG. É importante ter um militar específico responsável 
pelas atividades de CIMIC no âmbito das SU, de preferência sem acumular outras funções [...] 
(BRUNO SOARES DE CERQUEIRA).  
- A SU deve ter capacidade de coordenar e controlar a execução da CIMIC em sua área de 
responsabilidade, mas o planejamento deve ficar a cargo da seção do Batalhão (BERNARDO 

ROMÃO CORRÊA NETTO). 
A combinação entre os modelos ONU e OTAN como mais adequada às peculiaridades da 

CIMIC como doutrina nacional 

- A combinação entre a doutrina OTAN, já consolidada, porém não testada pelo Exército Brasileiro, 
e a estrutura criada na MINUSTAH pode apresentar resultados positivos. Uma seção CIMIC 
inserida em um batalhão; o SCmt SU assumindo essa responsabilidade no nível SU; e todo esse 
pessoal apoiado, quando necessário, por uma Seção CIMIC nível brigada, composta por militares (e 
até civis) especializados e providos por uma unidade especial - SU CIMIC (HENRIQUE SINICIATO 
TERRA GARBINO). 

Necessidade de atualização da doutrina nacional CIMIC e especialização de pessoal 

- Apesar das diferentes atribuições dos Assuntos Civis /CIMIC, estas ainda são confundidas com a 
Comunicação Social até mesmo pelo pessoal que já trabalhou na atividade. A necessidade da 
estruturação e formação de equipes especializadas em Assuntos Civis/ CIMIC na F Ter é 
nítida, posto que o emprego de pessoal especializado nessa atividade em todas as operações já se 

consagrou em Forças Armadas internacionais com referência em operacionalidade (ALEXANDRE 
SHOJI). 
- Há a necessidade de conscientização CIMIC em todos os escalões, permitindo que todos os 
níveis de decisão (Estratégico, Operacional e Tático) falem a mesma linguagem e direcionem 
seus esforços para o desenvolvimento de atividade CIMIC em situação de Guerra e Não Guerra. 
Sugere-se a atualização das instruções ministradas para a tropa e da grade curricular dos 
estabelecimentos de ensino, a fim de incluir e/ou incrementar o assunto em tela desde o início da 
formação, desenvolvendo uma massa crítica valorosa e visando à aplicação dos conceitos em 
empregos futuros da F Ter (GLAUCO CORBARI CORRÊA). 
- O Curso CIMIC do CCOPAB, dada a sua grade curricular, não prepara militares para missões fora 
da esfera ONU. Entretanto, a reformulação deste curso, adequando-o às peculiaridades do 
ambiente nacional pode representar uma alternativa valiosa. A criação de um Curso CIMIC/Ass 
Civ seria uma grande solução para tal dificuldade. O grande problema é que a doutrina nacional 
ainda está em desenvolvimento (JOÃO MAURÍCIO DIAS LOPES VALDETARO). 
- Existe uma confusão muito grande na parte conceitual, mais especificamente no que tange à 
ACISO e à CIMIC. Há que se capacitar nossos quadros para que se quebrem paradigmas acerca 

desse assunto que já demonstrou sua importância e eficácia (AMILTON FERNANDO BARBOSA 
MOLETA). 
- A doutrina CIMIC na F Ter ainda é muito incipiente. Há a necessidade premente de se aproveitar 
as recentes experiências no HAITI e nas Op AOG, a fim de construir uma doutrina própria e 

condizente com as idiossincrasias e culturas organizacionais do EB, além, logicamente, do próprio 
alinhamento com a doutrina vigente (GLAUCO CORBARI CORRÊA). 
- As atividades CIMIC devem estar coordenadas com as Operações, a Inteligência, as 
Operações Psicológicas, Forças Especiais e a Comunicação Social. Deve haver uma reunião 

semanal para direcionar o esforço das ações CIMIC, em prol do alcance dos Objetivos Militares. [...] 
Sempre que possível, os esforços devem ser divididos com Agências Civis, que devem manter 
as atividades após a saída das Forças Militares (MAURÍCIO VALENÇA DA CRUZ). 
QUADRO 4 - Extrato das sugestões e observações apresentadas pelos especialistas 
Fonte e grifo: O autor 
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4.2.2.6 Conclusão Parcial 

 

Da análise do instrumento de pesquisa aplicado aos especialistas em 

cooperação civil-militar, comprova-se uma preferência pelo modelo doutrinário 

prescrito pela ONU. Verificou-se que 41,7% consideraram o modelo ONU como mais 

adequado, 41,7% entenderam que a combinação entre os modelos ONU e OTAN é 

o mais apropriado e 16,7% assinalaram o modelo OTAN. Dessa análise, constatou-

se que 83,3% dos peritos indicaram a necessidade de existir, no EM das forças-

tarefa valor Btl, uma seção responsável pela CIMIC no âmbito da organização militar 

(modelo ONU). Destaca-se que, segundo o referido modelo, a repartição deve 

possuir subordinação direta ao comandante da organização militar e ligação técnica, 

para fins de planejamento e coordenação, com a 9ª Seção do EM do componente 

militar da missão. Observou-se, também, que nenhum dos conhecedores entendeu 

como adequada a estrutura organizacional CIMIC empregada pelo Exército 

Brasileiro durante a F Pac Compl Comnd Maré. 

Considerando a lacuna existente na estrutura organizacional das frações valor 

Btl relacionada à ausência de pessoal CIMIC, apresentada pelos militares que 

desempenharam a função de chefe da seção de assuntos civis na F Pac Compl 

Comnd Maré, os especialistas sugeriram a composição de uma seção de Estado-

Maior responsável pelo planejamento e execução da cooperação civil-militar, bem 

como o grau hierárquico, qualificações e habilitações dos integrantes da repartição.  

De acordo com a sugestão apresentada, a referida seção deve ser chefiada 

por um militar de posto Major ou Capitão (100,0% dos especialistas), de qualquer 

Arma, Quadro ou Serviço (90,0% dos especialistas), possuidor do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais. Necessitará, ainda, conter mais 03 (três) militares (no 

desempenho da função de adjunto) em sua composição: 01 (um) 1º Tenente, 01 

(um) 1º Sargento e 01 (um) 2º Sargento, devendo os 2 (dois) últimos possuir o Curso 

de Aperfeiçoamento de Sargentos. Os peritos recomendaram que todos os 

integrantes da seção CIMIC devem possuir especialização em cooperação civil-

militar, segundo as peculiaridades do emprego do Exército Brasileiro em território 

nacional.  

Buscou-se, também, nortear o trabalho do pessoal CIMIC enquadrado em 

uma força-tarefa valor Btl, levantando-se as principais missões afetas à cooperação 
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civil-militar coerentes com a estrutura hierárquica da organização militar. Mediante a 

apresentação de um rol de missões (tarefas) retiradas da revisão da literatura e 

relacionadas com as atividades de CIMIC, Assuntos Civis e Comunicação Social, 

devido à incipiência da doutrina CIMIC nacional e à semelhança existentes entre os 

campos de atuação, os peritos puderam apresentar as tarefas que julgaram mais 

adequadas. Em uma homogeneidade de pensamento, a totalidade dos especialistas 

assinalaram as tarefas descritas na seção anterior (4.2.2.4:Tarefas a serem 

desempenhadas pelo pessoal responsável pela CIMIC em uma OM valor Batalhão). 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

O desenvolvimento da pesquisa relacionada à capacidade de cooperação 

civil-militar das organizações militares valor batalhão constitui uma real necessidade 

para o Exército Brasileiro, tendo em vista sua constante participação em Operações 

de Manutenção da Paz sob a égide da ONU, a evolução das Operações em 

Ambiente Interagências e o crescente emprego da Força Terrestre no desempenho 

da tarefa de garantir a lei e a ordem em Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais realizadas no território nacional.  

O principal propósito do presente trabalho foi concluir acerca da capacidade 

CIMIC, no que concerne ao pessoal constante no Quadro de Cargos Previstos e às 

tarefas a serem desempenhadas, das frações valor batalhão no desempenho da 

missão de garantia da lei e da ordem em território nacional, face às exigências para 

o seu emprego em atividades conjuntas com os vetores civis presentes na área de 

operações. Dessa forma, o estudo oferece uma proposta de nova estrutura 

organizacional das frações nível unidade, com a inserção de uma seção no EM da 

organização militar para a assunção dos encargos afetos à cooperação civil-militar, 

bem como recomenda um rol de missões (tarefas) a serem cumpridas pela 

repartição, contribuindo para o desenvolvimento de uma capacidade mais adequada 

às demandas atuais. Ademais, a pesquisa resolve o problema, amplia a 

compreensão e mostra novas relações. 

A revisão da literatura mostrou-se adequada à referida pesquisa, entretanto, 

constatou-se a ausência de documentos regulatórios, manuais relacionados à 

doutrina militar da Força Terrestre, no que diz respeito às atividades de cooperação 

civil-militar realizadas em território nacional. Através do levantamento bibliográfico e 

documental, foi possível verificar a existência de 03 (três) estruturas organizacionais 

relacionadas à CIMIC. 

A estrutura organizacional, preconizada pela Organização das Nações Unidas 

e amplamente empregada pelo Exército Brasileiro na Missão das Nações Unidas 

para Estabilização no Haiti, sugere que as frações valor batalhão, participantes de 

Operações de Paz Multidimensionais, possuam uma seção em seu EM responsável 

pelo planejamento das atividades CIMIC, denominada 9ª seção - Assuntos Civis. 

Dada a demanda existente de ações a realizar em conjunto com os vetores civis, 
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embora não haja a previsão de pessoal CIMIC no âmbito do quadro organizacional 

das Subunidades, de boa prática, o Subcomandante da SU acumula os encargos 

relativos ao planejamento das atividades CIMIC de sua fração. 

Segundo a visão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, não existe a 

necessidade de pessoal CIMIC no Quadro de Cargos Previstos das organizações 

militares valor unidade. Este organismo internacional preconiza que as atividades de 

cooperação civil-militar sejam planejadas e executadas por equipes de tamanho e 

estrutura variáveis, de acordo com o valor da força em operações e a missão 

recebida. Estas frações CIMIC devem estar subordinadas à mais alta autoridade 

militar responsável pelo comando da operação; considerando as peculiaridades do 

Exército Brasileiro, a estrutura organizacional mínima, apta a participar isoladamente 

de uma operação de apoio a órgãos governamentais, é a Brigada.  

Como terceiro modelo, foi levantado o empregado pelo Exército Brasileiro 

durante a Operação de Apoio a Órgãos Governamentais denominada Força de 

Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré. A estrutura organizacional 

utilizada pela F Ter nesta operação estabeleceu a existência, no EM do Comando da 

F Pac (EM de uma fração valor Brigada), de uma seção, a 9ª seção – Assuntos 

Civis, responsável pelo planejamento e execução das atividades CIMIC. Entretanto, 

no âmbito das frações valor Btl (forças-tarefa), o oficial de comunicação social, além 

das atribuições inerentes à sua função, tinha como encargo colateral a ligação 

funcional com o chefe da 9ª seção para a tratativa de assuntos relacionados à 

cooperação civil-militar. 

Por intermédio da revisão da literatura, também foi possível verificar que, 

tanto para a ONU quanto para a OTAN, a atuação conjunta com os vetores civis 

presentes na área de operação requer que as organizações militares sejam capazes 

de realizar a ligação e o compartilhamento de informações com estes vetores e 

prestar assistência civil na área sob sua responsabilidade. 

A metodologia empregada no presente trabalho evidenciou-se como 

apropriada uma vez que, após o levantamento bibliográfico e documental, foram 

aplicados instrumentos de pesquisa, a saber: questionários aos militares que 

desempenharam a função de chefe da seção de assuntos civis da Força de 

Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré (Grupo I) e aos militares 

especialistas em cooperação civil-militar (Grupo II). 

A seguir, serão apresentadas as conclusões e recomendações acerca do 
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estudo conduzido. Deve-se ressaltar que as ideias consideradas nesse ponto não 

esgotam o assunto, pela sua complexidade e nível de constante atualização. A 

intenção é que essas ideias sirvam para alimentar os futuros debates que possam 

surgir. 

Através da análise dos dados coletados no questionário aplicado ao Grupo I, 

observou-se que a estrutura organizacional CIMIC empregada na F Pac Compl 

Comnd Maré mostrou-se inadequada para esta operação de apoio a órgãos 

Governamentais, prejudicando o desempenho das forças-tarefa na realização da 

ligação e o compartilhamento de informações com os vetores civis e na prestação de 

assistência civil na área sob sua responsabilidade. Ademais, prejudicou o 

cumprimento das tarefas de Comunicação Social, uma vez que o oficial de Com Soc 

acumulou os encargos das atividades CIMIC no âmbito das FT. Esta inadequação 

ficou evidenciada pela deficiência em executar as seguintes ações: 

compartilhamento de informações com os vetores civis presentes na área de 

operações, execução de projetos aplicando recursos próprios e implementação de 

projetos empregando capacidades dos vetores civis presentes em seu espaço de 

responsabilidade territorial. 

Além disso, dada a importância do relacionamento com as organizações civis 

para o transcurso das operações, o processamento dos dados obtidos assinalou a 

necessidade de incluir uma Seção no EM das organizações militares valor Btl, cuja 

responsabilidade seja o planejamento e a execução da cooperação civil-militar.  

Além do mais, também se considerou necessária a existência de militar no âmbito 

das subunidades para assumir os encargos CIMIC da fração. 

A análise do instrumento de pesquisa aplicado ao Grupo I evidenciou uma 

necessidade de aproximação ao modelo de estrutura organizacional CIMIC 

preconizado pela Organização das Nações Unidas e empregado pelas tropas do 

Exército Brasileiro na MINUSTAH. Convalida o prescrito pela ONU, que considera a 

CIMIC como uma função de Estado-Maior. Ressalta-se que muitos dos 

ensinamentos doutrinários angariados durante a Missão das Nações Unidas para 

Estabilização no Haiti foram incorporados à doutrina militar da Força Terrestre. 

O instrumento de pesquisa aplicado ao Grupo II, após a tabulação e análise 

dos dados obtidos, comprovou uma inclinação por parte dos especialistas em 

cooperação civil-militar ao modelo estabelecido pela ONU. Verificou-se que 41,7% 

consideraram o modelo ONU como mais adequado, 41,7% entenderam que a 
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combinação entre os modelos ONU e OTAN é o mais apropriado e 16,7% 

assinalaram o modelo OTAN. Dessa análise, constatou-se que 83,3% dos peritos 

indicaram a necessidade de existir, no EM das forças-tarefa valor Btl, uma seção 

responsável pela CIMIC no âmbito da organização militar. Além do mais, nenhum 

especialista assinalou como adequada a estrutura organizacional CIMIC empregada 

pelo Exército Brasileiro durante a F Pac Compl Comnd Maré. 

Corroborando com a necessidade levantada no questionário aplicado ao 

Grupo I no que tange a CIMIC no âmbito das SU, os especialistas entenderam que 

não há a necessidade de alterar o quadro de cargos previstos da fração a fim de 

acrescentar pessoal para assunção dos encargos CIMIC. Uma solução viável 

apresentada por parcela significativa dos peritos (80,0%) é que o Subcomandante 

da Subunidade assuma as obrigações afetas à cooperação civil-militar na esfera de 

sua fração. 

Além das questões constantes no instrumento de pesquisa encaminhado ao 

Grupo II, as quais objetivaram o atingimento dos objetivos específicos propostos 

neste trabalho, os peritos apresentaram algumas sugestões e opiniões pessoais que 

se encontram expostas no APÊNDICE C deste estudo (Observações realizadas 

pelos Especialistas em Cooperação Civil-Militar). Da análise destas informações, 

resta evidente: 

- a inadequação relacionada à assunção dos encargos CIMIC pela Seção de 

Comunicação Social; 

- o modelo ONU como o mais adequado às peculiaridades da CIMIC nas 

operações AOG realizadas em território nacional (presença de pessoal CIMIC no 

escalão Btl); e 

- a necessidade premente de atualização da doutrina nacional CIMIC e 

especialização de pessoal. 

Por intermédio da revisão da literatura, foi apresentado um rol de missões 

(tarefas) relacionadas com as atividades de CIMIC, Assuntos Civis e Comunicação 

Social. A finalidade principal foi identificar as diferenças existentes nestes distintos 

campos de atuação. A despeito das informações supramencionadas, dada a 

incipiência da doutrina CIMIC no Exército Brasileiro, esses conceitos acabam se 

confundindo, de maneira que, em algumas oportunidades, como no caso da F Pac 

Compl Comnd Maré, um mesmo militar recebe a missão de operar em mais de uma 

área de atuação. 
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O instrumento de pesquisa aplicado ao Grupo II buscou nortear o trabalho do 

pessoal CIMIC enquadrado em uma força-tarefa valor Btl, levantando as principais 

missões afetas à cooperação civil-militar coerentes com a estrutura hierárquica de 

uma organização militar valor unidade. Em uma homogeneidade de pensamento, a 

totalidade dos especialistas assinalou as tarefas abaixo descritas: 

- ligar-se com o E-9 da Força de Pacificação a fim de receber orientações 

acerca das atividades/operações realizadas com as agências/vetores civis presentes 

na Área de Operações; 

- coordenar as atividades/operações realizadas pela força-tarefa com as 

agências/vetores civis presentes na área de operações; 

- supervisionar e gerenciar projetos em benefício da comunidade que tenham 

influência na consecução do Estado Final Desejado; 

- coordenar a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na 

área de operações (lideranças locais, dados sobre os órgãos de segurança e ordem 

pública, agências e órgãos governamentais, ONGs, etc.); e 

- ligar-se com as agências/vetores civis presentes na área de operações a fim 

de proceder ao compartilhamento mútuo de informações. 

Considerando a lacuna existente na estrutura organizacional das frações valor 

Btl relacionada à ausência de pessoal CIMIC, apresentada pelos militares que 

desempenharam a função de chefe da seção de assuntos civis na F Pac Compl 

Comnd Maré, os especialistas sugeriram a composição de uma seção de Estado-

Maior responsável pelo planejamento e execução da cooperação civil-militar, a 6ª 

Seção, bem como o grau hierárquico, qualificações e habilitações dos integrantes da 

repartição. A análise e o processamento das informações levantadas por intermédio 

dos peritos suscitou a elaboração do modelo de estrutura de cooperação civil-militar 

descrito no APÊNDICE D desta pesquisa [Sugestão de Estrutura de Cooperação 

Civil-Militar em uma Organização Militar valor Batalhão (Alteração de QCP e Novas 

Tarefas)]. Destaca-se a criação da 6ª Seção, responsável pela CIMIC, a qual deve 

possuir subordinação direta ao comandante da organização militar, e ligação 

técnica, para fins de planejamento e coordenação, com a 9ª Seção (Assuntos Civis) 

do EM da Brigada (escalão superior). 

De acordo com a sugestão apresentada, a suprarreferenciada seção deve ser 

chefiada por um militar de posto Major ou Capitão, de qualquer Arma, Quadro ou 

Serviço, possuidor do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Necessitará, ainda, 



126 
 

conter mais três militares (no desempenho da função de adjunto) em sua 

composição: 01 (um) 1º Tenente, 01 (um) 1º Sargento e 01 (um) 2º Sargento, 

devendo os 02 (dois) últimos possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos. 

Aconselha-se que todos os integrantes da seção CIMIC tenham um curso de 

cooperação civil-militar adaptado segundo as peculiaridades do emprego do Exército 

Brasileiro em território nacional. Além disso, no nível SU, o Subcomandante ficará 

responsável pela cooperação civil-militar em sua fração, devendo possuir uma 

ligação técnica com o chefe da 6ª seção (proposta nesta pesquisa). Recomenda-se, 

portanto, a aplicação deste modelo de estrutura CIMIC, uma vez que o comando de 

uma força não pode prescindir, quando na elaboração de sua decisão, dos diversos 

meios de apoio, destacando-se o apoio fornecido pela seção de cooperação civil-

militar. 

O cruzamento dos dados levantados nos instrumentos de pesquisa 

anteriormente descritos, bem como o confronto destes com as informações obtidas 

na revisão da literatura, aponta a confirmação da hipótese alternativa, a saber: a 

existência de militar ou seção especializada em CIMIC no QCP de frações valor Btl, 

bem como a definição das tarefas a serem executadas, atende às exigências para o 

emprego desta organização militar em atividades de cooperação civil-militar. 

Com base na apreciação das informações supramencionadas, averígua-se o 

atingimento dos objetivos específicos estabelecidos no presente trabalho, os quais 

encontram-se descritos adiante: 

a. apresentar a experiência do EB em atividades CIMIC na MINUSTAH; 

b. apresentar a experiência do EB em atividades CIMIC na Op São Francisco; 

c. comparar o modelo doutrinário empregado pela OTAN e pela ONU com o 

que ocorreu na Força de Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré, em 

termos de CIMIC; 

d. analisar o QCP de uma OM valor Btl para cumprir as tarefas afetas à 

CIMIC; 

e. identificar aperfeiçoamentos a serem propostos na doutrina CIMIC do 

Exército Brasileiro; e 

f. propor uma alteração no QCP, assim como as novas tarefas 

desempenhadas pelos integrantes da seção/fração/militar específico responsável 

pelo planejamento das atividades CIMIC. 

Dada a significativa parcela de especialistas (41,7% optando pela combinação 
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entre os modelos ONU e OTAN, e 16,7% assinalando apenas o modelo OTAN) que 

optaram pela existência de uma fração CIMIC de constituição variável subordinada 

diretamente ao comandante de uma organização militar de valor mínimo Brigada, 

como proposição para pesquisas futuras, sugere-se o estudo da viabilidade de 

criação de uma fração vocacionada à cooperação civil-militar, que atue sob a 

coordenação do chefe da seção de assuntos civis (E-9) e que possua subordinação 

direta ao comandante do maior escalão participante de uma operação de apoio a 

órgãos governamentais, uma vez que este assunto correlato não foi investigado 

neste estudo. 

Diante da constatação da necessidade do Exército Brasileiro desenvolver 

pesquisas e especializar pessoal na área de CIMIC/Assuntos Civis, sugere-se, 

buscando a capacitação dos recursos humanos, a criação de um curso de 

cooperação civil-militar voltado a especializar militares a comporem o EM de uma 

organização militar valor unidade, integrando uma seção CIMIC (ou Assuntos civis). 

Tal curso poderia ser ministrado, em caráter experimental, pelo CCOPAB, uma vez 

que este estabelecimento já conduz um curso de cooperação civil-militar para 

oficiais com ensinamentos orientados segundo a doutrina ONU. Este curso seria o 

elemento diretor, integrador e impulsionador dos esforços na área As Civ no EB. A 

fim de ser o mais abrangente e completo possível, o curso poderia conter 

conhecimentos da doutrina CIMIC sob a égide da ONU e da OTAN, adaptados 

segundo as peculiaridades do emprego da Força Terrestre, bem como aproveitando 

as experiências brasileiras adquiridas na MINUSTAH e nas operações de apoio a 

órgãos governamentais desencadeadas em território nacional. 

Seria ideal a intensificação de esforços para a participação de tropas 

brasileiras em exercícios operacionais no exterior, como os da OTAN, para que 

tenham a oportunidade de atualizarem seus procedimentos em cooperação civil-

militar. 

A contribuição da pesquisa para o desenvolvimento das Ciências Militares 

assenta-se no fato de apresentar uma proposta de capacidade CIMIC (pessoal e 

definição de tarefas) para as organizações militares valor batalhão. As 

especificações sugeridas são apenas um roteiro de tópicos que poderão ser 

aprofundados em pesquisas posteriores. Colabora para o preenchimento da lacuna 

existente na reduzida bibliografia nacional, a qual pouco trata das atividades de 

cooperação civil-militar no nível considerado. 
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Caso julgado adequado, o presente trabalho poderá ser remetido ao 

Comando de Operações Terrestres como base para reestruturação das atividades 

de cooperação civil-militar no nível batalhão. 

Por fim, recomenda-se que a pesquisa de todos os assuntos relacionados à 

atividade de cooperação civil-militar seja incentivada, e os conhecimentos sejam 

disseminados nas escolas e organizações militares da F Ter. 

Ressalta-se que, conforme os objetivos da presente pesquisa, não se 

pretende resolver todos os problemas relativos à CIMIC. Ao concluir positivamente 

em relação à hipótese, apresenta-se, entretanto, um primeiro passo para o 

desenvolvimento do preparo, do emprego e da doutrina de CIMIC pelo Exército. 

Espera-se, por fim, que os resultados apresentados neste trabalho possam contribuir 

para o aperfeiçoamento da doutrina militar terrestre brasileira, permitindo que o 

Exército Brasileiro possa enfrentar, com eficiência e eficácia, os desafios do século 

XXI. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Adjunto: Assessor/auxiliar do chefe de seção ou repartição inserida em uma 

organização militar. 

Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP): são pessoas, grupos de 

pessoas ou organizações cuja atuação comprometa a preservação da ordem pública 

ou a incolumidade das pessoas e do patrimônio (BRASIL, 2014a, p. 15). 

Ambiente Operacional Contemporâneo: ambiente operacional, cuja 

compreensão é condição fundamental para o êxito nas operações militares 

terrestres, pode ser caracterizado por um conjunto de fatores que interagem entre si, 

de forma específica em cada situação, a partir de três dimensões: a física, a humana 

e a informacional. Neste ambiente, opinião pública, tanto nacional quanto 

internacional, está menos propensa a aceitar o emprego da força para as quais o 

Estado aplicava suas Forças Armadas e tem exercido o papel de protagonismo no 

gerenciamento de crises e na solução de conflitos (BRASIL, 2014d, p. 2-1,2-2). 

Atividade: conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de 

relacionamento, interdependência ou de similaridade, cujos resultados concorrem 

para o desenvolvimento de uma determinada função de combate. A eficácia na 

aplicação do poder de combate terrestre resulta dessa aptidão de comandantes e 

seus estados-maiores identificarem as capacidades operativas que possuem e 

perceberem as possibilidades e a adequabilidade de emprego de cada uma delas na 

solução do problema militar (BRASIL, 2015b, p. 7). 

Capacidade Operativa: é a aptidão requerida a uma força ou organização 

militar, para que possam obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida 

a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 

indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (BRASIL, 2015b, p. 7). 

Consciência Situacional: Percepção precisa e atualizada do ambiente 

operacional no qual se atuará e o reconhecimento da importância de cada elemento 

percebido em relação à missão atribuída (BRASIL, 2013a, p. 99).  
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Brigada: Também conhecida como Grande Unidade. É a organização militar 

básica de combinação de armas, integrada em um conjunto equilibrado por unidade 

de combate (batalhões de infantaria e cavalaria), de apoio ao combate e de apoio 

logístico, com capacidade de atuar independentemente e de durar na ação (BRASIL, 

2003b, p. B-5). 

CEG – Gás Natura Fenosa: Empresa do ramo de gás natural e energia. 

E-9: Chefe da seção de assuntos civis de uma organização militar valor 

Brigada. 

Estado Final Desejado: é um conjunto de condições futuras, militares e não 

militares, almejado pelo comandante de um elemento da F Ter quando do término 

de uma operação militar (BRASIL, 2014b, p. 5-5) 

Força-tarefa: grupamento temporário de forças, de valor unidade ou 

subunidade, sob um comando único, formado com o propósito de executar uma 

operação ou missão específica, que exija a utilização de uma força peculiar de 

combate, em proporções adequadas. Parte componente de uma esquadra, 

organizada pelo comandante de uma esquadra-tarefa ou autoridade superior, para o 

cumprimento de uma ou mais tarefas específicas (BRASIL, 2003b, p. F-32). 

Guerra Fria: período compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial 

(1945) e a extinção da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991. 

Foi caracterizado por disputas indiretas entre os Estados Unidos da América e a 

União Soviética. 

Levantamento Estratégico de Área: informação que fornece uma massa de 

dados, destinada a proporcionar, em determinada área, conhecimentos suficientes 

para uma apreciação de suas características quanto ao poder e ao potencial 

(BRASIL, 2003b, p. L-2). 

LIGHT Serviços de Eletricidade S.A: Empresa responsável pelo fornecimento 

de energia elétrica para 31 (trinta e um) municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Nível Estratégico: Transforma as condicionantes e as diretrizes políticas em 

ações estratégicas, voltadas para os ambientes externo e interno, a serem 

desenvolvidas, setorialmente pelos diversos ministérios, de maneira coordenada 

com as ações da expressão militar. Este nível desdobra-se em todas as expressões 

do Poder Nacional (BRASIL, 2014b, p. 5-7). 

Nível Operacional: nesse nível os principais conceitos estratégicos, objetivo e 

Estado Final Desejado, servem de base para o estabelecimento dos objetivos 
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operacionais e das missões a serem atribuídas às forças componentes, observando 

a coerência com o nível estratégico (BRASIL, 2014b, p. 5-8). 

Nível Político: Estabelece os objetivos políticos do planejamento, preparo e 

emprego conjunto das Forças Armadas, orienta e conduz o processo global da 

conquista ou da manutenção desses objetivos e decide sobre o emprego das Forças 

Armadas (BRASIL, 2014b, p. 5-7). 

Nível Tático: Empregam-se frações de forças militares, organizadas segundo 

características e capacidades próprias, para conquistar objetivos ou para cumprir as 

tarefas que lhes foram atribuídas. Nesse nível, ocorrem enfrentamentos entre forças 

oponentes e são utilizados procedimentos padronizados e técnicas associadas à 

especificidade de cada Força, sem prejuízo do grau de interoperabilidade necessário 

ao sucesso da campanha ou operação como um todo (BRASIL, 2014b, p. 5-8). 

Oficial de ligação: oficial encarregado de missão bem definida, junto a um 

órgão, unidade ou Força Armada, diferente da sua própria (BRASIL, 2003b, p. O-3). 

Operações Interagências: interação das Forças Armadas com outras 

agências com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a 

consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum, 

evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos e a divergência de soluções 

com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos (BRASIL, 2013a, p. 1-2). 

Organização Militar: Unidade constante no organograma de uma grande 

unidade, a ela se subordina para todos os efeitos (BRASIL, 2003b, p. O-10). 

Quadro de Cargos Previstos: é o documento que prevê os cargos que possui 

uma OM, permitindo seu funcionamento em tempo de paz, expressando as 

supressões ou os acréscimos necessários nos cargos dos respectivos QC, 

indispensáveis ao atendimento das peculiaridades da OM (BRASIL, 2003a, p.103). 

Seção: Subdivisão de um órgão, de um estabelecimento ou de um estado-

maior. Fração tática menor que o pelotão e maior que o grupo de combate (BRASIL, 

2003b, p. S-1). 

Seção de Comando da Subunidade: Repartição responsável por assessorar o 

comandante de subunidade nas decisões relativas à fração. 

Subunidade: Fração, também conhecida como companhia, bateria ou 

esquadrão, que integra as organizações militares nível unidade, constituindo seu 

principal elemento de manobra. É composta pelo comandante, subcomandante, 01 
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(uma) seção de comando destinada ao apoio administrativo e logístico e 04 (quatro) 

pelotões que constituem as suas frações de emprego operacional. 

Tarefa: Trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para 

alcançar o objetivo geral da operação. É um trabalho específico e limitado no tempo 

que agrupa passos, atos ou movimentos integrados, segundo uma determinada 

sequência e destinado à obtenção de um resultado determinado. As tarefas 

constituem ações a serem executadas pelos diversos sistemas e elementos 

operativos (BRASIL, 2015b, p. 7). 

Unidade: Organização militar da Força Terrestre valor Batalhão, de uma 

arma, serviço, quadro ou especialidade, que grupa elementos de combate, apoio ao 

combate ou apoio logístico, segundo uma estrutura prevista, e com possibilidades 

definidas para viver e operar (BRASIL, 2003b, p. U-1, adaptado pelo autor). 

Varredura: inspeção minuciosa realizada em áreas, instalações, automóveis, 

objetos, etc. de relevância para as operações militares. 
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APÊNDICE A – Questionário aos Chefes da 9ª seção da Força de Pacificação do 

Complexo de Comunidades da Maré 

 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap DARISON REGIS TEIXEIRA, cujo título é A 

COOPERAÇÃO CIVIL-MILITAR NAS FRAÇÕES VALOR BATALHÃO 

PARTICIPANTES DE OPERAÇÕES DE APOIO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

EM TERRITÓRIO NACIONAL.  

Segundo a doutrina nacional, cooperação civil-militar (CIMIC, sigla em inglês) 

é definida como sendo “as atividades militares de apoio desenvolvidas nas 

operações terrestres desencadeadas em território nacional ou no exterior, para 

fortalecer o relacionamento entre forças militares, autoridades civis e a população 

nativa da área sob a responsabilidade de uma autoridade militar, a fim de contribuir 

para o cumprimento da missão de um contingente militar e garantir um ambiente 

seguro e estável”. 

Pretende-se, analisando a experiência brasileira adquirida na Missão das 

Nações Unidas para Estabilização no Haiti e na Força de Pacificação de Complexo 

de Comunidades da Maré, e através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios científicos capazes de identificar qual o adequado Quadro de Cargos 

Previstos das frações valor batalhão no desempenho da tarefa de Garantia da Lei e 

da Ordem em território nacional, bem como as tarefas a serem executadas, face às 

exigências para o seu emprego em atividades CIMIC.  

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual deve ser a capacidade CIMIC, no que concerne ao pessoal 

previsto no Quadro de Cargos Previstos e às tarefas a serem desempenhadas, 

das frações valor batalhão no desempenho da missão de garantia da lei e da 

ordem em território nacional? 

A experiência profissional do senhor como ex-chefe da 9ª seção da Força de 

Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré irá contribuir, sobremaneira, 

para o resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada 
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e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, por 

intermédio dos seguintes contatos: 

 

Nome: _________________________________________ 

Celular: ________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

 

Identificação do Militar 

 

- Posto atual: 

 

(   ) Coronel        

(   ) Tenente-Coronel           

(   ) Major 

(   ) Capitão                   

(   ) 1º Tenente 

(   ) 2º Tenente 

 

- Nome Completo: 

 

___________________________________________________________________ 

 

- Qual o contingente da Força de Pacificação da Maré o Sr integrou? 

 

(   ) 1º Contingente (de 5 ABR 14 a 31 MAIO 14)        

(   ) 2º Contingente (de 1º JUN 14 a 7 AGO 14)    

(   ) 3º Contingente (de 8 AGO 14 a 14 OUT 14) 

(   ) 4º Contingente (de 15 OUT 14 a 14 DEZ 14)                   

(   ) 5º Contingente (de 15 DEZ 14 a 18 FEV 15) 

(   ) 6º Contingente (de 19 FEV 15 a 23 ABR 15) 

(   ) 7º Contingente (de 24 ABR 15 a 30 JUN 15) 
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Capacidade de realizar a ligação e o compartilhamento de informações 

com os vetores civis presentes na área de Operações. 

 

1 - Como o Sr classifica o relacionamento das Forças-Tarefa com os vetores civis, 

abaixo descritos, presentes na Área de Operações? 

 

(   ) Extremamente Eficiente        (   ) Muito Eficiente            (   ) Eficiente 

(   ) Pouco Eficiente                    (   ) Inexistente 

 

 

 

Organizações 

Governamentais  

 

 

 

 

 

Organizações  

Não Governamentais 

 

 

Agências Civis 

  

 

 

 

 

 

 

Associação  

de moradores   

 

 

 

 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 
(SESEG/RJ) 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) 
Polícia Federal (PF) 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
Guarda Municipal 
GSI/ABIN 
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET – Rio) 
Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA) 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 
(CEDAE) 

DETRAN - RJ 

ONG Redes de Desenvolvimento da Maré 
ONG Viva Rio 
ONG Observatório de Favelas 
ONG Luta pela Paz 
Projeto Uerê 

 

CEG - Gás Natural Fenosa 
LIGHT Serviços de Eletricidade S.A 

Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Esperança  
Associação de Moradores da Vila do João  
Associação de Moradores do Conjunto Pinheiros 
Conselho de Moradores da Vila dos Pinheiros 
Associação de Moradores da Vila do Pinheiro / Salsa e Merengue 
Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Bento Ribeiro 
Dantas 
Associação de Moradores do Morro do Timbau 
União de Defesa e Melhoramentos do Parque Proletário da Baixa 
do Sapateiro 
Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Nova Maré 
Associação Pró-desenvolvimento da Comunidade de Nova Holanda 
Associação de Moradores do Parque Rubens Vaz 
Associação de Moradores do Parque Maré 
Associação de Moradores do Parque União 
Associação de Moradores Comunitária Roquete Pinto 
Associação de Moradores do Parque Habitacional da Praia de 
Ramos 
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Outros Órgãos e  

Entidades de Interesse 

 

2 - Na percepção do Sr, qual o grau de importância atribuído ao relacionamento das 

Forças-Tarefa com os vetores civis presentes na área de operações no que tange ao 

atingimento do Estado Final Desejado na operação?  

(   ) Extremamente Importante        (   ) Muito Importante          (   ) Importante  

(   ) Pouco Importante           (   ) Sem Importância 

 

3 - Coloque em ordem crescente de importância os vetores civis cujo relacionamento 

com as Forças-Tarefa mais influenciava na missão de Garantia da Lei e da Ordem 

no Complexo de Comunidades da Maré. Atribua nota 1 (um) para o que exercia 

menor influência e nota 5 (cinco) ao de maior influência (considere os vetores civis 

citados no item 1). 

(    ) Agências  Governamentais    (    )  Organizações Não Governamentais 

(    )  Agências Civis   (    )  Associação de moradores (    )  Outros Órgãos e  

Entidades de Interesse 

 

4 - As Forças-Tarefa, utilizando-se de recursos próprios (pessoal, material, etc.), 

realizavam reuniões com as lideranças locais com a finalidade de identificar as 

necessidades da população? 

(   ) Sempre         (   ) Em algumas oportunidades*          (   ) Nunca* 

 

* Apresente no espaço abaixo o(s) motivo(s) relacionado(s) à limitação em realizar 

reunião com as lideranças locais: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Capacidade de prestar assistência civil na Área de Operações 

 

5 - As Forças-Tarefa, empregando seus próprio recursos (pessoal, material, etc.), 

implementavam projetos com o objetivo de atender às necessidades apresentadas 

Vila Olímpica da Maré 
Rádio Maré 
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pelas lideranças locais? 

(   ) Sempre         (   ) Em algumas oportunidades*          (   ) Nunca* 

 

* Apresente no espaço abaixo o(s) motivo(s) relacionado(s) à limitação em 

implementar projetos utilizando-se de recursos próprios: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6 - As Forças-Tarefa executavam projetos/operações aproveitando as capacidades 

dos vetores civis presentes na área operações a fim de atingir o Estado Final 

Desejado pela Força de Pacificação?  

(   ) Sempre         (   ) Em algumas oportunidades*          (   ) Nunca* 

 

* Apresente no espaço abaixo o(s) motivo(s) relacionado(s) à limitação em executar 

projetos com o emprego de capacidades dos vetores civis presentes na área de 

operações: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7 - Baseado na resposta do item 6, assinale a categoria do vetor civil que 

empregava capacidades em projetos realizados em conjunto com as Forças-Tarefa 

(pode ser assinalada mais de uma resposta). 

(   ) Agências Governamentais  

(   ) Organizações Não Governamentais   

(   ) Associação de Moradores 

(   ) Agências Civis 

(   ) Demais órgãos e entidades de interesse 

 

8 - Qual o nível de aceitação evidenciado pela comunidade dos projetos 

implementados com o emprego de capacidades das Forças-Tarefa?  

(   ) Excelente 

(   ) Muito Bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 
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(   ) Insuficiente 

 

9 - Na percepção do Sr, qual o grau de importância atribuído aos projetos realizados 

pelas Forças-Tarefa no que tange a influência direta destes no processo de garantia 

da lei e da ordem?  

(   ) Extremamente Importante         (   ) Muito Importante            (   ) Importante  

(   ) Pouco Importante         (   ) Sem importância 

 

Composição das frações 

 

10 - Com quem o Sr se ligava funcionalmente no âmbito das Forças-Tarefa para 

tratar de assunto afetos à cooperação civil-militar? 

(   ) S-1   (    ) S-2         (    ) S-3     (   ) S-4       (   )  S-5        (    ) Nenhum militar 

Outro militar /seção: ___________________________________________________ 

 

11 - As Forças-Tarefa dispunham de alguma seção/militar específico responsável 

pelas missões abaixo descritas? 

- Ligar-se com o E-9 da Força de Pacificação a fim de receber orientações acerca 

das atividades/operações realizadas com as agências/vetores civis presentes na 

área de operações; 

- Coordenar as atividades/operações realizadas pela Força-Tarefa com as 

agências/vetores civis presentes na área de operações; 

- Supervisionar e gerenciar projetos em benefício da comunidade que tenham 

influência na consecução do Estado Final Desejado; 

- Coordenar a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na área de 

operações (lideranças locais, dados sobre os Órgãos de Segurança e Ordem 

Pública, agências e órgãos governamentais, organizações não governamentais, 

etc.); 

- Ligar-se com as agências/vetores civis presentes na área de operações a fim de 

proceder ao compartilhamento mútuo de informações; 

(   ) Sim 

(   ) Não                                  
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No caso de resposta positiva, indique o militar/ seção responsável pelas atividades 

supracitadas: 

No nível EM 

(   ) S-1            (   ) S-2        (   ) S-3         (   ) S-4         (   )  S-5   (   ) Não havia 

militar responsável 

Outro militar /seção: 

___________________________________________________________________ 

 

No nível SU 

(   ) SCmt SU     (   ) Cmt SU    (   ) Cmt Pel      (   ) Seção Cmdo       (   )  Não havia 

militar responsável  

Outro militar /seção: 

___________________________________________________________________ 

 

Necessidade de adequação do Quadro de Cargos Previstos 

 

14 - Segundo o manual de campanha C45-1, Comunicação Social, (BRASIL, 2009), 

a Comunicação Social no âmbito do Exército Brasileiro tem as finalidades abaixo 

relacionadas. Diante do exposto, o Sr julga ser adequado que o Chefe da Seção 

Comunicação Social das Forças-Tarefa acumule encargos relativos às atividades 

CIMIC?  

a. Criar condições para capacitar a Força Terrestre a atuar como eficaz 

instrumento de combate nos âmbitos externo e interno, com especial atenção às 

ações que impliquem mudanças de atitudes, de opiniões e de comportamentos; 

b. Atuar no sentido de manter, em níveis elevados, a credibilidade, a 

confiança e a imagem do Exército junto às comunidades nacional e internacional;  

c. Fornecer respostas adequadas e oportunas aos questionamentos da 

sociedade relacionados à Instituição; 

d. Privilegiar a atividade-fim da Força, considerando a importância das 

atividades subsidiárias na integração Exército-Comunidade e da opinião pública no 

respaldo às decisões militares; e 
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e. Constituir-se em fator multiplicador do poder de combate pela prevenção 

dos erros de entendimento e de percepção dos públicos interno e externo, e pelo 

fortalecimento do moral, da coesão e do espírito de corpo da tropa. 

(   ) Concordo totalmente        (   ) Concordo         (   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo        (   ) Discordo totalmente 

 

15 - Considerando as proposições abaixo e a experiência vivenciada na Força de 

Pacificação, o senhor acredita ser necessária a inserção de uma seção no Estado-

Maior de uma fração valor batalhão com a finalidade de suprir a demanda 

apresentada?  

- A atividade de garantia da lei e da ordem desempenhada no contexto de uma 

Operação de Apoio a Órgãos Governamentais em território nacional exige do 

componente militar a capacidade de interação com lideranças locais, Órgãos de 

Segurança e Ordem Pública, agências e órgãos governamentais e não 

governamentais, organizações não governamentais e organizações da sociedade 

civil, a fim de maximizar os esforços para a consecução dos objetivos militares. 

- A doutrina militar nacional não contemplar a existência de militar/ seção específica 

nas frações valor Btl com a responsabilidade de facilitar/promover a interação 

supracitada. 

(   ) Concordo totalmente        (   ) Concordo         (   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo        (   ) Discordo totalmente 

 

16 - Considerando as proposições apresentadas no item anterior e a experiência 

vivenciada na Força de Pacificação, o senhor acredita ser necessária a existência de 

um militar específico no nível subunidade com a finalidade de suprir a demanda 

apresentada?  

(   ) Concordo totalmente        (   ) Concordo         (   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo        (   ) Discordo totalmente 

 

Espaço destinado a apresentação de considerações julgadas necessárias: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE B – Questionários aos Especialistas em Cooperação Civil-Militar 

 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap DARISON REGIS TEIXEIRA, cujo título é A 

COOPERAÇÃO CIVIL-MILITAR NAS FRAÇÕES VALOR BATALHÃO 

PARTICIPANTES DE OPERAÇÕES DE APOIO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

EM TERRITÓRIO NACIONAL.  

Pretende-se, analisando a experiência brasileira adquirida na Missão das 

Nações Unidas para Estabilização no Haiti e na Força de Pacificação de Complexo 

de Comunidades da Maré, e através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios científicos capazes de identificar qual o adequado Quadro de Cargos 

Previstos das frações valor batalhão no desempenho da tarefa de Garantia da Lei e 

da Ordem em território nacional, bem como as tarefas a serem executadas, face às 

exigências para o seu emprego em atividades CIMIC.  

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: Qual deve ser a capacidade CIMIC, no que concerne ao pessoal 

previsto no Quadro de Cargos Previstos e às tarefas a serem desempenhadas, 

das frações valor batalhão no desempenho da missão de garantia da lei e da 

ordem em território nacional? 

A experiência profissional do senhor como conhecedor da doutrina CIMIC irá 

contribuir, sobremaneira, para o resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço 

pela colaboração prestada e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários. por intermédio dos seguintes contatos: 

 

Nome: _________________________________________ 

Celular: ________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 
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Identificação do Militar 

 

- Posto atual: 

 

(   ) Coronel        

(   ) Tenente-Coronel           

(   ) Major 

(   ) Capitão                   

(   ) 1º Tenente 

(   ) 2º Tenente 

 

- Nome Completo: 

 
___________________________________________________________________ 

 

Modelo doutrinário de cooperação civil-militar mais adequado às 

peculiaridades das operações de apoio a órgãos governamentais realizadas 

em território nacional 

 

“Instrumento de pesquisa encaminhado aos militares que desempenharam a 

função de E-9 (Assuntos Civis) na Força de Pacificação do Complexo de 

Comunidades da Maré apontou a necessidade da existência, no Quadro de Cargos 

Previstos das Frações valor Batalhão participantes da supracitada operação, de 

pessoal específico responsável pelo planejamento das atividades CIMIC no âmbito 

do Estado-Maior e Subunidade.” 

 

1 - Considerando o pressuposto acima e o conhecimento do Sr acerca da 

cooperação civil-militar, indique qual dos modelos abaixo descritos mais se adequa 

às peculiaridades do emprego da Força Terrestre em território nacional face à 

necessidade de realizar atividades CIMIC? 

Para alguns organismos internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a doutrina CIMIC é aquela 

que regula a interação entre as forças militares e os atores civis presentes na área 
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de operações, estabelecendo princípios a serem seguidos e as tarefas a serem 

executadas. 

As Nações Unidas recomendam que as frações valor batalhão, participantes 

Operações de Paz Multidimensionais, possuam uma seção em seu Estado-Maior 

responsável pelo planejamento das atividades CIMIC. Em consonância com esta 

recomendação, o Batalhão Brasileiro de Força de Paz possui em seu Estado-Maior 

uma seção com esta responsabilidade, a 9ª Seção. No âmbito das subunidades, o 

Subcomandante da repartição acumula os encargos relativos ao planejamento das 

atividades CIMIC de sua fração.  

Já segundo a ótica da Organização do Tratado do Atlântico Norte, as 

atividades de cooperação civil-militar são planejadas e executadas por equipes de 

tamanho e estrutura variáveis de acordo com o valor da força em operações e a 

missão recebida, destacando-se as seguintes organizações: 

- Grupos, Unidades e elementos CIMIC: pessoal capacitado e apto a apoiar o 

comandante da força militar. Estas forças CIMIC dispõem de uma organização 

estruturada, adequadamente dotada de recursos e equipamentos para conduzir as 

atividades CIMIC em apoio à missão. 

- Especialistas funcionais: profissionais utilizados quando há a necessidade 

de uma qualificação específica não encontrada na área de operações. Eles podem 

ter diferentes origens e não são necessariamente militares. Podem auxiliar no 

processo de planejamento ou conduzir projetos CIMIC. 

Durante a Força de Pacificação do Complexo de Comunidades da Maré, no 

Estado-Maior desta estrutura organizacional (fração valor Brigada), existia uma 

seção responsável pelo planejamento e execução das atividades CIMIC, a 9ª seção. 

Já nas frações valor batalhão (forças-tarefas), o oficial de comunicação social, além 

das atribuições inerentes à sua função, tinha o encargo de oficial-de-ligação do 

chefe da 9ª seção para tratativa de assuntos relacionados à cooperação civil-militar. 

Observa-se que as atividades CIMIC conduzidas pela Organização das 

Nações Unidas, Organização do Tratado do Atlântico Norte e Exército Brasileiro são 

desencadeadas em um ambiente semelhante, ambiente interagências, e que, na 

maioria das vezes, as tropas presentes na área de operações desempenham a 

missão de garantia da lei e da ordem (manutenção de um ambiente seguro e 

estável). 
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(  ) Modelo da Organização das Nações Unidas: seção específica no Estado-Maior 

e, no âmbito das subunidades, o subcomandante, são os responsáveis pelo 

encargos relativos às atividades CIMIC das frações valor batalhão. 

( ) Modelo da Organização do Tratado do Atlântico Norte: fração CIMIC de 

constituição variável diretamente subordinada ao comandante do Teatro de 

Operações (no estudo em questão, trata-se do comandante de uma fração valor 

Brigada). 

(  )Modelo empregado pelo Exército Brasileiro na Força de Pacificação do Complexo 

de Comunidades da Maré.  

(  ) Combinação dos modelos da Organização das Nações Unidas e da Organização 

do Tratado do Atlântico Norte. 

 

Composição e qualificações dos integrantes de uma Seção CIMIC no Estado-

Maior de uma fração valor Batalhão 

 

2 - Na avaliação do Sr, qual deve ser o Posto do Chefe da referida seção? 

(   ) Major 

(   ) Capitão                   

(   ) 1º Tenente 

(   ) 2º Tenente 

(   ) Outro 

 

3 - Em sua análise, qual deve ser o Quadro, Arma ou Serviço do Chefe da Seção 

CIMIC? 

(   ) Qualquer qualificação  

(   ) Arma-base (Infantaria e Cavalaria)  

(   ) Armas de apoio ao combate (Artilharia, Engenharia e Comunicações: cavalaria).  

(  ) Quadros e Serviços (Quadro de Material Bélico, e os Serviços de Intendência, 

Saúde, Veterinária e Assistência Religiosa).  

(   ) Outros:____________________________ 

 

4 - Qual deve ser a habilitação obrigatória ou desejável do Chefe da Seção CIMIC 

(pode ser assinalada mais de uma opção)? 
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(    ) Não há a necessidade de habilitação obrigatória 

(    ) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(   ) Curso de Cooperação Civil-militar – Centro Conjunto de Operações de Paz do 

Brasil (Adaptado) 

(    ) Curso de Cooperação Civil-militar realizado no exterior 

(    ) Outros:__________________________________________________________ 

5 - Qual a necessidade (quantidade) de adjuntos da referida seção, bem como o 

posto/graduação dos mesmos? 

 

Posto/Graduação 
Quantidade 

0 1 2 3 4 

1º Tenente      

2º Tenente      

Subtenente      

1º Sargento      

2º Sargento      

3º Sargento      

 

Outros:______________________________________________________________ 

 

6 - Qual deve ser a habilitação obrigatória ou desejável dos Adjuntos da Seção 

CIMIC (pode ser assinalada mais de uma opção)?  

(    ) Não há a necessidade de habilitação obrigatória 

(    ) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(    ) Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

(    ) Curso de Cooperação Civil-militar - Centro Conjunto de Operações de Paz do 

Brasil (Adaptado) 

(    ) Curso de Cooperação Civil-militar realizado no exterior 

(    ) Outros:__________________________________________________________ 

 

Necessidade de pessoal para o planejamento das atividades CIMIC no âmbito 

da Subunidade 

 

7 - Na opinião do Sr, existe a necessidade de seção/militar específico responsável 

pelas atividades CIMIC no âmbito das Subunidades? 

(   ) Concordo totalmente        (   ) Concordo         (   ) Nem concordo, nem discordo 
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(   ) Discordo        (   ) Discordo totalmente 

 

8 - Assinale qual seção/militar específico seria o mais adequado ao planejamento 

das atividades CIMIC no âmbito da Subunidade? 

(   ) Militar específico não previsto no Quadro de Cargos Previstos  da Subunidade 

(   ) Seção específica não prevista no Quadro de Cargos Previstos  da Subunidade 

(   ) Comandante Subunidade deve incorporar os encargos das atividades CIMIC 

(  ) Subcomandante de Subunidade deve incorporar os encargos das atividades 

CIMIC      

(  ) Seção de Comando da Subunidade deve incorporar os encargos das atividades 

CIMIC 

(  ) Comandante de Pelotão Fuzileiros deve incorporar os encargos das atividades 

CIMIC 

(    ) Nenhum militar 

(    ) Outro: __________________________________________________________ 

 

Qualificações do militar responsável pelas atividades CIMIC no âmbito da 

Subunidade 

 

9 - Na avaliação do Sr, qual deve ser o Posto/graduação do militar responsável 

pelas atividades CIMIC no âmbito da Subunidade? 

(   ) Capitão 

(   ) 1º Tenente                  

(   ) 2º Tenente 

(   ) Subtenente 

(   ) 1º Sargento 

(   ) 2º Sargento 

(   ) 3º Sargento 

(   ) Outro: ___________________________________________________________ 

 

10 - Na análise do Sr qual deve ser o Quadro, Arma ou Serviço do militar 

responsável pelas atividades CIMIC no âmbito da Subunidade? 

(   ) Qualquer qualificação  

(   ) Arma-base (Infantaria e Cavalaria)  
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(   ) Armas de apoio ao combate (Artilharia, Engenharia e Comunicações: cavalaria).  

(  ) Quadros e Serviços (Quadro de Material Bélico, e os Serviços de Intendência, 

Saúde, Veterinária e Assistência Religiosa).  

(   ) Outros:____________________________ 

 

11 - Qual deve ser a habilitação obrigatória ou desejável do militar responsável pelas 

atividades CIMIC no âmbito da Subunidade (pode ser assinalada mais de uma 

opção)? 

(    ) Não há a necessidade de habilitação obrigatória 

(    ) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(  ) Curso de Cooperação Civil-militar - Centro Conjunto de Operações de Paz do 

Brasil (Adaptado) 

(    ) Curso de Cooperação Civil-militar realizado no exterior 

(    ) Outros:__________________________________________________________ 

 

Tarefas a serem desempenhadas pelo responsável do planejamento das 

atividades CIMIC 

 

12 - Assinale abaixo quais as principais missões que deverão ser cumpridas pelo 

militar/fração responsável pelo planejamento das atividades CIMIC em frações valor 

batalhão? 

(  ) Ligar-se com o E-9 da Força de Pacificação a fim de receber orientações acerca 

das atividades/operações realizadas com as agências/vetores civis presentes na 

área de operações; 

(  ) Coordenar as atividades/operações realizadas pela fração valor batalhão com as 

agências/vetores civis presentes na área de operações; 

(  ) Supervisionar e gerenciar projetos em benefício da comunidade que tenham 

influência na consecução do Estado Final Desejado; 

(   ) Coordenar a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na área de 

operações (lideranças locais, dados sobre os Órgãos de Segurança e Ordem 

Pública, agências e órgãos governamentais, organizações não governamentais, 

etc.); 

(   )  Ligar-se com as agências/vetores civis presentes na área de operações a fim de 

proceder ao compartilhamento mútuo de informações; 
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(    ) Divulgação de produtos voltados para o público interno; 

(  ) Produzir matérias e enviá-las ao Chefe da Comunicação Social da Força de  

Pacificação; 

(   ) Trabalhar em conjunto com elementos do Destacamento de Apoio à Informação 

para divulgação de campanhas para público externo; 

(    ) Divulgar as Ações Cívico Sociais para a população local; e 

(  ) Ficar em condições de realizar a cobertura de foto e filmagem em qualquer 

evento realizado na área de operações. 

 

Espaço destinado a apresentação de considerações julgadas necessárias: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE C – Observações realizadas pelos Especialistas em Cooperação Civil-

Militar 

 

 

 

No espaço destinado a “Observações julgadas cabíveis”, constante no 

instrumento de pesquisa encaminhado aos especialistas em CIMIC, foram coletadas 

opiniões pessoais que podem colaborar com os objetivos específicos do presente 

trabalho. 

O Tenente Coronel do Exército Brasileiro Glauco Corbari Corrêa, oficial de 

Coordenação Civil-Militar do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT 23) no 

Haiti (2015); possuidor do Curso introdutório de CIMIC da OTAN (Centro de 

Excelência para Cooperação Civil-Militar da OTAN), do Curso de Coordenação Civil-

Militar das Nações Unidas (Instituto de Treinamento para Operações de Paz) e do 

Curso de Cooperação Civil-Militar para Oficiais (CCOPAB); instrutor convidado do 

Curso de Cooperação Civil-Militar para Oficiais 2016/2 (CCOPAB), entende que: 

 

“A doutrina CIMIC na F Ter ainda é muito incipiente. Há a necessidade 
premente de se aproveitar as recentes experiências no HAITI e nas Op 
AOG, a fim de construir uma doutrina própria e condizente com as 

idiossincrasias e culturas organizacionais do EB, além, logicamente, do 
próprio alinhamento com a doutrina vigente. [...] Faz-se necessário a 
conscientização CIMIC em todos os escalões, permitindo que todos os 
níveis de decisão (Estratégico, Operacional e Tático) falem a mesma 
linguagem e direcionem seus esforços para o desenvolvimento de 
atividade CIMIC em situação de Guerra e Não Guerra. Sugere-se a 

atualização das instruções ministradas para a tropa e da grade curricular dos 
estabelecimentos de ensino, a fim de incluir e/ou incrementar o assunto em 
tela desde o início da formação, desenvolvendo uma massa crítica valorosa e 
visando à aplicação dos conceitos em empregos futuros da F Ter. [...] 
Esforços devem ser envidados para adequar as estruturas já existentes 
para essa importante atividade, que multiplica o Poder de Combate, 

interage com os atores civis presentes na área de operações e permite a 
conquista e manutenção do apoio da população, que, normalmente, se 
constitui no público-alvo prioritário de qualquer Operação (Grifo do autor).” 

 

O Capitão do Exército Brasileiro João Maurício Dias Lopes Valdetaro, 

especialista em Coordenação Civil-Militar (CIMIC); aluno do Curso de Cooperação 

Civil-Militar da OTAN, realizado em Portugal, 2014; instrutor de intercâmbio com o 

Centro de Treinamento para Operações de Paz do Canadá do Curso de Operador 
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de CIMIC realizado na Indonésia, 2015; antigo coordenador do Curso de 

Cooperação Civil-Militar para Oficiais (CCOPAB), ressalta que: 

 

“O Curso CIMIC do CCOPAB, dada a sua grade curricular, não prepara 
militares para missões fora da esfera ONU. Entretanto, a reformulação deste 
curso, adequando-o às peculiaridades do ambiente nacional pode 
representar uma alternativa valiosa. A criação de um Curso CIMIC/Ass Civ 
seria uma grande solução para tal dificuldade. O grande problema é que a 
doutrina nacional ainda está em desenvolvimento (Grifo do autor).” 

 

O Capitão do Exército Brasileiro Henrique Siniciato Terra Garbino, 

especialista em Coordenação Civil-Militar (CIMIC); possuidor do Curso introdutório 

de CIMIC da OTAN (Centro de Excelência para Cooperação Civil-Militar da OTAN), 

do Curso de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas (Instituto de Treinamento 

para Operações de Paz) e do Curso de Cooperação Civil-Militar para Oficiais 

(CCOPAB); instrutor do CCOPAB no biênio 2015-2016; integrante da Operação São 

Francisco IV, destaca que: 

 

“A combinação entre a doutrina OTAN, já consolidada, porém não testada 
pelo Exército Brasileiro, e a estrutura criada na MINUSTAH pode 
apresentar resultados positivos. Uma seção CIMIC inserida em um 

batalhão [...]; o SCmt SU assumindo essa responsabilidade no nível SU; e 
todo esse pessoal apoiado, quando necessário, por uma Seção CIMIC nível 
brigada, composta por militares (e até civis) especializados e providos por 
uma unidade especial (SU CIMIC) (Grifo do autor).” 

 

O Coronel do Exército Brasileiro Amilton Fernando Barbosa Moleta, instrutor 

do CCOPAB entre os anos de 2009 e 2015; antigo coordenador do Curso de 

Cooperação Civil-Militar para Oficiais (CCOPAB); palestrante acerca da experiência 

brasileira na MINUSTAH, com ênfase na CIMIC, em Seminário de CIMIC realizado 

no Centro Conjunto de Operações de Paz do Chile (CECOPAC) e no Seminário “O 

futuro das operações de paz na América do Sul”, realizado no Centro Argentino 

Conjunto para Operações de Paz (CAECOPAZ); oficial de Coordenação Civil-Militar 

do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT 21) no Haiti (2014-2015), enfatiza 

que: 

 

“Existe uma confusão muito grande na parte conceitual, mais 
especificamente no que tange à ACISO e à CIMIC. Há que se capacitar 
nossos quadros para que se quebrem paradigmas acerca desse assunto 
que já demonstrou sua importância e eficácia (Grifo do autor).” 
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O Coronel do Exército Brasileiro Maurício Valença da Cruz, doutor em 

Ciências Militares, com ênfase em CIMIC, pela Escola de Comando e Estado-Maior 

do Exército (2008-2010); aluno e instrutor da Academia de Guerra do Chile (2011-

2012), sendo professor titular da matéria Assuntos Civis e Administração Territorial; 

oficial de Coordenação Civil-Militar do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT 

20) no Haiti (2014); palestrante acerca do tema CIMIC em Operações de Paz e em 

Operações de Controle de Desastres, na Reunião da Conferência dos Exércitos 

Americanos, em Foz do Iguaçu, destaca a importância das atividades CIMIC e a 

necessidade de interação com as demais repartições militares e vetores civis 

presentes na área de operações, ao afirmar que:   

 

“As atividades CIMIC devem estar coordenadas com as Operações, a 
Inteligência, as Operações Psicológicas, Forças Especiais e a 
Comunicação Social. Deve haver uma reunião semanal para direcionar o 
esforço das ações CIMIC, em prol do alcance dos Objetivos Militares. [...] 
Sempre que possível, os esforços devem ser divididos com Agências 
Civis, que devem manter as atividades após a saída das Forças Militares 

(Grifo do autor).” 

 

O Capitão da Reserva do Exército Brasileiro Bruno Soares de Cerqueira, 

antigo Chefe da Seção de Assuntos Civis do CCOPAB; oficial de Coordenação Civil-

Militar do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT 20) no Haiti (2013) e do 

Escritório para Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, em Genebra; 

mestre em Ação Humanitária internacional pela Ruhr Universität-Bochum, na 

Alemanha; possuidor do Curso de Campo para Oficiais em Coordenação Civil-Militar 

Humanitária da ONU e do Curso de Coordenação Civil-Militar em Operações de Paz 

da ONU, destaca a importância da CIMIC no nível SU e a preferência pelo modelo 

ONU como o mais adequado às peculiaridades do emprego da F Ter em território 

nacional ao enfatizar que: 

 

“O modelo ONU ainda é mais útil ao EB, já que o modelo OTAN é mais 
focado em Operações de Guerra, não em Operações de Paz ou AOG. É 
importante ter um militar específico responsável pelas atividades de 
CIMIC no âmbito das SU, de preferência sem acumular outras funções. A 
SU deve ser o ponto de contato do EB com a população local, e esse 
contato deve ser criado e/ou fomentado quase que diariamente. Um militar 
que acumula funções, como é feito no BRABAT com o SCmt SU, não 
consegue realizar essas tarefas. Este, também, deve ser o proponente, ao G-
9, de projetos dentro de sua área de responsabilidade, já que a SU é a fração 
que tem a capacidade de melhor identificar quem e o que deve ser apoiado 
para a conquista da população sob seu encargo (Grifo do autor).” 
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O Capitão do Exército Brasileiro Alexandre Shoji, antigo Chefe da Seção de 

Assuntos Civis do CCOPAB; instrutor do Curso de CIMIC para Oficiais – CCOPAB 

(2011-2012); mestre em ciências militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (ênfase em Assuntos Civis e Comunicação Social); observador militar de 

ligação com a Coordenação Civil-Militar Humanitária na Missão Multidimensional 

Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana 

(MINUSCA), nos anos de 2016 e 2017, discorda do modelo CIMIC empregado pelo 

EB na F Pac Compl Comnd Maré (Oficial de Comunicação Social acumulando os 

encargos afetos à CIMIC) ao afirmar que: 

 

“[...] com o aumento das tarefas CIMIC em GLO e AOG, identifica-se a 
necessidade de pessoal especializado e dedicado para a função, não sendo 
mais a Seção de Com Soc da Unidade capaz de conduzir tais atividades 
cumulativamente. O modelo adotado no BRABAT apresentou-se como 
uma solução para a estruturação dos Assuntos Civis/CIMIC no nível 
tático da F Ter, pois dedica uma Seção do EM para a atividade e a mantém 

subordinada à unidade e ligada por canal técnico com a Seção equivalente no 
comando da missão. Apesar das diferentes atribuições dos Assuntos Civis 
/CIMIC, estas ainda são confundidas com a Comunicação Social até mesmo 
pelo pessoal que já trabalhou na atividade. A necessidade da estruturação 
e formação de equipes especializadas em Assuntos Civis/ CIMIC na F 
Ter é nítida, posto que o emprego de pessoal especializado nessa atividade 

em todas as operações já se consagrou em Forças Armadas internacionais 
com referência em operacionalidade (Grifo do autor).” 

 

O Major do Exército Brasileiro Bernardo Romão Corrêa Netto, oficial de 

Coordenação Civil-Militar do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT 2/13) no 

Haiti (2010-2011); mestrando em CIMIC pela Faculdade de Comando e Pessoal do 

Serviço de Defesa (DSCSC), em Bangladesh; possuidor do Curso de Cooperação 

Civil-Militar para Oficiais (CCOPAB), assinala a necessidade de pessoal CIMIC no 

nível SU afirmando que: 

 

“[...] a SU deve ter capacidade de coordenar e controlar a execução da 
CIMIC em sua área de responsabilidade, mas o planejamento deve ficar a 

cargo da seção do Batalhão (Grifo do autor).” 

 

As opiniões supramencionadas foram analisadas de forma precisa e objetiva 

no Capítulo 4 desta pesquisa (Resultados e Discussão). 
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APÊNDICE D – Sugestão de Estrutura de Cooperação Civil-Militar em uma 

Organização Militar valor Batalhão (Alteração de QCP e Novas 

Tarefas) 

 

 

 

 

LEGENDA:                Subordinação (assessoramento no nível da OM) 

  Canal Técnico (livre acesso para coordenação e 

planejamento das atividades CIMIC) 

Cmt F Pac 
(Bda) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 As Civ 

ChEM 

Cmt Btl 

S1 S2 S3 S4 S5 
*S6 As 

Civ 

SCmt 

Cmt SU 

Seç Cmdo Pel Pel Pel Pel 

SCmt SU 
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Observação: Para manter a equiparação e a coerência com a estrutura 

organizacional da Brigada, a repartição responsável pela CIMIC no nível Batalhão 

recebeu a denominação de 6ª Seção - Assuntos Civis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas da 6ª Seção (S6) 

 

Ligar-se com o E-9 da Força de Pacificação a fim de receber orientações 

acerca das atividades/operações realizadas com as agências/vetores civis presentes 

na área de operações. 

Coordenar as atividades/operações realizadas pela força-tarefa com as 

agências/vetores civis presentes na área de operações. 

Supervisionar e gerenciar projetos em benefício da comunidade que tenham 

influência na consecução do Estado Final Desejado. 

Coordenar a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na área 

de operações (lideranças locais, dados sobre os Órgãos de Segurança e Ordem 

Pública, agências e órgãos governamentais, organizações não governamentais, 

etc.). 

Ligar-se com as agências/vetores civis presentes na área de operações a fim 

de proceder ao compartilhamento mútuo de informações. 

 

 

 

 

*Composição S6 As Civ 

Chefe: Maj ou Cap (1) e (2) 

Adjuntos:1º Ten (2) 

 1º Sgt (2) e (3) 

2º Sgt (2) e (3) 

Legenda: 

(1) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(2) Curso de Cooperação Civil-militar (adaptado) 

(3) Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

 


