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RESUMO

A participação das tropas brasileiras, em especial do Exército Brasileiro, na

Missão  das  Nações  Unidas  no  Haiti  (MINUSTAH)  representa  mais  um  episódio

glorioso na história militar brasileira. O Haiti, apesar de ser o primeiro país latino a se

tornar livre, em 1804, teve sua história marcada pela opressão e ditaduras o que

resultou  em diversos golpes pelo  domínio  do  poder,  violência  e  desestruturação

nacional. Além desses fatos, o país tem sido alvo de furacões e terremotos, como o

ocorrido  em  2010,  que  ocasionou  a  morte  de  milhares  de  pessoas,  inclusive

brasileiros que lá se encontravam. Tal desordem levou a Organização das Nações

Unidas (ONU) a intervir naquele território, com a participação destacada brasileira,

incluindo o comando da missão, desde 2010 até 2017. A atuação firme e ao mesmo

tempo cordial e humanitária permitiram ao Brasil projetar-se perante a comunidade

internacional fruto de seu desempenho, tornando-se um exemplo a ser seguido e

levando o país a ser alvo de convites para participar de missões de paz nos mais

diversos  pontos  do  planeta.  Além  disso,  a  missão  significou  um  verdadeiro

laboratório  para  a  operacionalidade  da  tropa,  permitindo  seu  adestramento,

aprimoramento e capacitação profissional propiciando melhores condições para o

desempenho tanto de pessoal como do material e atualização doutrinária neste tipo

de operação. Pelo esforço dispendido e objetivos alcançados pode-se verificar no

presente trabalho que o Brasil no Haiti representou um caso de sucesso.

Palavras-chave: Haiti, MINUSTAH, Exército Brasileiro, Projeção, Operacionalidade.



RESUMEN 

La participación de las tropas brasileñas, en particular el Ejército Brasileño,

en la misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) representa otro episodio

glorioso en la historia militar brasileña. Haití, a pesar de ser el primer país latino en

ser libre, en 1804, tuvo su historia marcada por la opresión y las dictaduras que

dieron  lugar  a  varios  golpes  por  el  dominio  del  poder,  la  violencia  y  la

desestructuración nacional.  Además de estos  hechos,  el  país  ha sido blanco de

huracanes  y  terremotos,  como  en  2010,  que  ocasinó  la  muerte  de  miles  de

personas,  incluyendo  a  brasileños  que  estaban  allí.  Este  desorden  llevó  a  las

Naciones Unidas (ONU) a intervenir en ese territorio, con la participación de Brasil,

incluyendo el  comando de la  misión,  del  2010 al  2017.  La  firma y  las  acciones

cordiales  y  humanitarias  permitieron  a  Brasil  proyectarse  ante  la  comunidad

internacional  como  resultado  de  su  desempeño convirtiéndose  en  un  ejemplo  a

seguir y liderando al país como objetivo de invitaciones para participar en misiones

de  paz  en  los  más  varios  puntos  en  el  planeta.  Además,  la  misión  significó  un

laboratorio  real  para  el  funcionamiento  de  la  tropa,  permitiendo  su  formación,

mejoramiento y cualificación profesional proporcionando mejores condiciones para el

desempeño  del  personal  y  material  y  actualización  doctrinal  en  este  tipo  de

operación. Por el esfuerzo invertido y los objetivos logrados se puede verificar en el

presente trabajo que Brasil en Haití representó un caso de éxito.

Palabras clave: Haití, MINUSTAH, Ejército Brasileño, proyección, operatividad. 
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1 INTRODUÇÃO

1.1 GENERALIDADES

No momento em que se questiona a necessidade de Forças Armadas (FA) em

razão da não existência de guerras atuais e os custos envolvidos em sua manuten-

ção, tanto com pessoal quanto material (SMITH, 2005), seu emprego em operações

de paz (Op Paz) acaba por ser uma opção interessante face ao amparo legal previs-

to na Constituição Federal de 1988 (CF 88) bem como pela aceitação pela opinião

pública nacional e internacional.

Figura 1- Gastos com defesa na América do Sul 1

Fonte: SIPRI (2012)

Nesse contexto, o Brasil, após solicitação da Organização das Nações Unidas

(ONU) para que o país não apenas participasse da Missão das Nações Unidas para

a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), mas também fosse o responsável pelo coman-

do da missão, ratificou seu destacado desempenho em missões de paz.

1 Comunicação pessoal de Luis Monteiro, Diretor do Sindicato Nacional das Indústrias de Material de 
Defesa (SIMDE), em palestra proferida na Escola Superior de Guerra em 6 mar 18.
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1.2 O HAITI

O Haiti, um país localizado 4313 Km de distância do Brasil2, oficialmente co-

nhecido como República do Haiti, é um país caribenho que ocupa uma pequena por-

ção ocidental  da ilha Hispaniola.  Ao norte,  seu território é banhado pelo Oceano

Atlântico; ao sul, pelo Mar do Caribe (ou Mar das Antilhas); a oeste pela Baía de Go-

naïves, Passagem de Windward e Estreito da Jamaica; e a leste, sustenta 360 km

de fronteira terrestre com a República Dominicana.

Figura 2- Posição geográfica do Haiti

Fonte: https://www.bing.com/images/search?q=haiti&FORM=HDRSC2

É o terceiro maior país do Caribe, depois de Cuba e da República Dominica-

na. Ocupa uma área de cerca de 27.750 Km² de superfície, o que corresponde ao

estado brasileiro de Alagoas.

O país possui clima tropical e sofre influência das variações marítimas. Com

temperatura que oscila dos 20°C aos 34°C, é frequentemente acometido de tempes-

tades tropicais e de furacões. 

A sua vegetação foi muito devastada com o passar do tempo, tornando-se in-

viável para fins econômicos e para o surgimento de núcleos populacionais. O relevo

2 Distância entre os centros geográficos do Brasil e do Haiti.
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da ilha é predominantemente montanhoso.

Na região sul está localizado o ponto mais alto do país, o Pico La Selle, com

2.680 metros de altitude. No litoral, predominam as planícies costeiras.

O Haiti está localizado em um território com falhas geológicas que fazem par-

te do sistema Enriquillo Plantain Garden. Até o terremoto de 2010, com base em da-

dos sismológicos, geológicos e de deformação do solo, não havia nenhuma evidên-

cia de ruptura de superfície.

Descoberto por Colombo, em 1492, e fazendo parte da Isla Hispaniola, no sé-

culo XVII, constituía-se na mais lucrativa colônia do Novo Mundo, com lavouras de

cana-de-açúcar cultivadas por mão de obra escrava e administradas pela França.

Sua independência ocorreu em 1804, resultado de uma bem-sucedida revolta

deflagrada por escravos e negros libertos, sendo o primeiro país latino a se tornar li -

vre, fato este que propicia grande orgulho ao povo haitiano o que, entretanto, não

significou a paz, tendo enfrentado instabilidade política desde o seu início, tendo so-

frido 32 golpes de estado ao longo de sua história, marcada pela opressão por dita-

dores o que afetou significativamente este país.

Desde 1915, quando sofreu a primeira invasão militar estrangeira, foi palco de

sucessivas missões da Organização das Nações Unidas (ONU) as quais nem sem-

pre lograram êxito no restabelecimento da paz. Aliado a isto, a intervenção de países

ocidentais na política local, desde sua fundação, coadunados com instituições finan-

ceiras internacionais, impôs grandes dívidas ao Haiti, trazendo sérias consequências

sociais. Nesse contexto, as políticas adotadas puseram fim à capacidade do governo

haitiano de proteger a economia local, provocando maior dependência das importa-

ções e minando a autossuficiência financeira do país.

Trata-se de uma república semipresidencialista, onde o presidente é o Chefe

de Estado, diretamente eleito, e o primeiro-ministro atua como Chefe de Governo

sendo nomeado pelo presidente e ambos exercem o poder executivo.

A agricultura é a principal atividade econômica e seus principais produtos de

exportação são o café, a cana-de-açúcar e o cacau. Contudo, devido ao aumento

populacional, os agricultores têm incrementado a produção de milho, arroz, frutas e

vegetais.

 Mais da metade da população trabalha no setor agrícola devido à escassez

de mão de obra qualificada e ao desemprego generalizado. Diante desse quadro, o

país depende de importações para suprir cerca da metade de suas necessidades ali-
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mentícias sendo que a ajuda externa representa de 30 a 40% do orçamento do go-

verno. A pesca é de pouca relevância, como resultado do subdesenvolvimento em

que o Estado se encontra.

Reflexo da conjuntura econômica do país, o setor industrial não conseguiu

alavancar para fases superiores de rendimento, contando o país com um mercado

pouco expressivo e agravado pela concorrência dos produtos importados, de quali-

dade superior.

 É considerado um dos países mais pobre das Américas, segundo estimativas

das Nações Unidas, com uma população de cerca de 11 milhões de habitantes, dos

quais  95%  são  negros,  descendentes  de  escravos  africanos,  concentrados  nas

áreas urbanas, nas planícies costeiras e nos vales.

O catolicismo é a religião mais praticada no país, entretanto o número de pro-

testantes tem crescido nos últimos anos sendo o vodu, religião de origem africana,

bastante praticado. Devido ao sincretismo religioso entre o catolicismo e o vodu, é

difícil estimar o número de seus seguidores no Haiti, podendo-se afirmar que a cultu-

ra haitiana é uma mistura de elementos franceses, africanos e taínos3, com influên-

cia dos espanhóis do período colonial.

Entretanto, o Haiti, outrora considerado a “Jóia do Caribe”, sempre foi palco

de ditaduras e catástrofes naturais.

Em 2004, com a saída do presidente Jean Bertrand Aristides, a situação de in-

segurança tomou conta do país, com revoltas, lutas de gangues e assassinatos o

que culminou com o pedido de socorro à ONU, por parte daquele país, a fim de dar

cabo à situação e permitir que fossem atingidas as condições necessárias para sua

reestruturação.

1.3 A MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO NO HAITI (MINUS-

TAH)

Para se falar da participação brasileira em missões de paz, destaca o INSTI-

TUTO IGARAPÉ (2017):

 A contribuição do Brasil  às missões da Organização das Nações Unidas

(ONU) começa há exatos 70 anos, quando militares e diplomatas brasileiros

participaram da primeira equipe multinacional que recebeu autorização, em

outubro de 1947, para atuar nos Bálcãs. Cerca de uma década depois, a pri-

3Indígenas pré-colombianos que habitavam as Bahamas, as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas
do Norte, no Caribe.
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meira missão da ONU com tropas (unidades constituídas) também contou

com militares brasileiros. Desde então, o Brasil já participou de 47 missões

da organização, incluindo 43 operações de manutenção da paz, e enviou ao

terreno cerca de 50 mil homens e mulheres uniformizados. O sucesso na

participação do Brasil em diversas missões (atuais e passadas), seja como

tropa ou em missões individuais, tem alçado o país a um nível de confiança

internacional pouco alcançado por outros. Esse fato o levou a ser convidado

para liderar o componente militar da missão em 2004, quando a missão das

Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) foi estabelecida.

Figura 3: Organograma da MINUSTAH

Fonte: https://www.google.com.br

A missão foi estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas

(CSNU), por meio da Resolução 1542, que teve por finalidade imediata restaurar a

ordem no Haiti, comprometida após um período de insurgência que ocasionou a de-

posição do então presidente Jean-Bertrand Aristide, ocasião em que a situação en-

contrava-se insustentável devido às acirradas rivalidades dentro de um sistema po-

lítico altamente complexo, culminando com a saída do poder do então Presidente da

República. É nesse contexto que, em 29 de fevereiro de 2004, por solicitação do Re-

presentante do Haiti, a ONU autorizou a entrada de uma Força Multinacional Provi-

sória no país e, em 30 de abril do mesmo ano, atendendo a recomendações do seu

Secretário-Geral, o Conselho de Segurança aprovou, por meio da citada Resolução,

o estabelecimento da MINUSTAH.
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Segundo COSTA (2015):

A MINUSTAH foi constituída, inicialmente, para ajudar o governo de transi-
ção a estabelecer um ambiente seguro e estável; cooperar na supervisão,
reestruturação e reforma da Polícia Nacional do Haiti (PNH); prestar assis-
tência mediante programas integrais e, em longo prazo, de desarmamento,
desmobilização e reintegração. Adicionalmente, pretendia apoiar o restabe-
lecimento e a manutenção do estado de direito, da segurança pública e da
ordem pública; proteger o pessoal da ONU, os serviços, as instalações e os
equipamentos e proteger os civis que se encontrassem com risco iminente
de violência física; apoiar o processo político e constitucional; ajudar nas ta-
refas de organizar, supervisionar e levar a cabo eleições municipais, parla-
mentares e presidenciais livres e limpas. Em suma, as principais ações se
dirigiam ao governo de transição e às instituições e organizações haitianas
em seus esforços para promover e proteger os direitos humanos, bem como
fornecer informações sobre a situação dos direitos humanos no país.

Percebe-se, portanto, uma gama considerável de atribuições a serem realiza-

das, mas há que se destacar, também, as missões de apoio. Nesse contexto, a parti-

cipação militar brasileira, com os encargos acima elencados, teve destacada partici-

pação da engenharia, conforme destaca a Revista VERDE-OLIVA (2018):

A Engenharia Militar Brasileira, representada no Haiti  pela Companhia de
Engenharia de Força de Paz (Cia E F Paz Haiti), foi criada em 2005. Sua
missão era proporcionar o apoio de engenharia em trabalhos de construção
de campanha, de instalações (infraestrutura e superestrutura) e de proteção
aos contingentes de Força de Paz em todo o País. Direcionada para essa
concepção, a Companhia, intitulada BRAENGCOY, abrangeu uma variada
gama de possibilidades, dentre as quais é possível destacar: - reconheci-
mentos especializados de engenharia; - reparação, reforma, melhoramento,
adaptação e construção de instalações; - reparação, conservação, melhora-
mento e construção de estradas, aeródromos e pontes; - trabalhos de infra-
estrutura; - destruição e neutralização de munições, explosivos e engenhos
falhados; - construção de bueiros e outros sistemas de drenagem; -desobs-
trução de vias, com remoção de entulhos, escombros e carcaças; -repara-
ção e manutenção das vias de circulação, em apoio à mobilidade, à segu-
rança das tropas da Força de Paz da ONU e às ações humanitárias; - repa-
ração, manutenção e construção de heliportos; e - assistência técnica de
engenharia aos contingentes da Força de Paz.  

Figura 4: Construção de ponte (apoio à mobilidade)    Figura 5: Construção de estradas
Fonte: https://www.google.com.br                                 Fonte: https://www.google.com.br
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Não se pode deixar de citar, no período da missão, o terremoto que devastou

o país no dia 12 de janeiro de 2010, quando o Haiti foi atingido por um forte terremo-

to, de magnitude 7. O epicentro aconteceu a poucos quilômetros da capital Porto

Príncipe, onde vários prédios foram destruídos. A situação humanitária do país, o

mais pobre das Américas, ficou caótica. Continua a Revista VERDE-OLIVA (2018):

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(UNHCR), estima-se que, por ocasião do terremoto, cerca de 217.000 pes-
soas tenham morrido e mais de três milhões tenham sido diretamente afeta-
das pela catástrofe. Cerca de 1,3 milhões de casas foram destruídas. Além
disso,  aproximadamente  500.000  pessoas  foram obrigadas  a  refugiar-se
fora da capital. Foram confirmadas as mortes de 21 brasileiros, dos quais 18
militares das Forças de Paz da ONU, além do diplomata Luiz Carlos da Cos-
ta e da médica fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns. Foi um dos
momentos mais difíceis enfrentado pelo contingente brasileiro no Haiti, mas,
apesar de todas as dificuldades, o Brasil reforçou a sua participação e inici -
ou as Operações de Ajuda Humanitária ao país. A Base General Bacellar
tornou-se o ponto de recebimento e tratamento de feridos. Foram centenas
de pessoas socorridas pelo pessoal de saúde do BRABAT. O contingente
montou equipes de resgate e apoio com a finalidade de buscar sobreviven-
tes e de recuperar corpos. Paralelamente, a BRAENGCOY foi mobilizada
para iniciar os trabalhos de desobstrução de ruas e outras vias principais,
necessárias para o escoamento dos suprimentos e resgate de feridos. Além
disso, a Engenharia iniciou a entrega de água potável, o reconhecimento em
estradas avariadas e a análise das estruturas abaladas pelo terremoto. O
contingente brasileiro realizou diversas escoltas de comboio humanitário e
ficou responsável pela distribuição de alimentos para: famílias haitianas, or-
fanatos, igrejas, ONG´S, instituições do governo e outras organizações da
MINUSTAH. Foram mais de 246 toneladas de alimentos e 275 mil litros de
água distribuídos nesse período. Dessa forma, o Embaixador Igor Kipman
afirmou em entrevista: “[...] As Forças Armadas Brasileiras, em sua participa-
ção na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti – MINUS-
TAH – têm desempenhado papel central na manutenção de um ambiente
estável e seguro no Haiti, em especial em sua Capital, Porto Príncipe, onde
se encontram suas áreas de operação. Não fora por essa garantia, os gran-
des avanços alcançados após o terremoto, no campo da democracia e do
Estado de Direito, não teriam sido possíveis, como a realização de eleições
livres e democráticas, que conduziram ao Governo do Haiti um candidato da
oposição.

Figura 6: monumento aos militares brasileiros  mortos no terremoto  de 2010

Fonte: https://www.google.com.br
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Figura 7: Igreja de Porto Príncipe, pós-terremoto

Fonte: https://www.google.com.br
 

Além disso, o país sempre esteve no caminho de fortes furacões que atingi-

ram a ilha, o que levou o contingente brasileiro a ser empregado para dar apoio aos

outros componentes da MINUSTAH, bem como às outras agências, e para restabe-

lecer as estruturas essenciais que permitissem a chegada de ajuda humanitária às

regiões atingidas por essas ocorrências da natureza. Entretanto, a maior catástrofe

que afetou o Haiti foi o terremoto de 2010, a maior tragédia da história do país e, se -

gundo especialistas, o mais dramático revés sofrido pela ONU, desde a sua criação.

Figura  8: Haiti pós- terremoto de 2010

Fonte: https://www.google.com.br
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Naquela oportunidade,  ficou demonstrada a flexibilidade da tropa brasileira

para adaptar-se a situações nunca antes vivenciadas por seus soldados, podendo-

se afirmar, também, que o contingente brasileiro é uma tropa especial, de elevado

espírito humanitário, sempre pronto a sacrificar-se para diminuir o sofrimento alheio.

Figura 9: Socorro a vítimas de enchente

Fonte: https://www.google.com.br

Figura  10: Apoio médico a vítimas do terremoto em 2010

Fonte: https://www.google.com.br

 No total, o Brasil enviou 37,5 mil militares para atuar na MINUSTAH tendo o

Exército Brasileiro (EB) contribuído com 29.761 militares, correspondendo a quase

80% do total do efetivo empregado no Contingente Brasileiro (CONTBRAS). Todos
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os Comandos Militares de Área enviaram homens e mulheres. Essas, destacaram-

se nas mais diversas especialidades, sendo cerca de 200 mulheres que atuaram no

Batalhão Brasileiro (BRABAT) e na Companhia de Engenharia (BRAENGCOY).

Figura 11: destaque à mulher militar no Exército

Fonte: https://www.bing.com/images/search?

A exitosa participação brasileira foi  assim destacada pela Revista VERDE-

OLIVA (2018):

Durante 14 anos, desde a sua criação, a MINUSTAH teve somente Oficiais-
Generais brasileiros como Comandantes de seu Componente Militar. O Bra-
sil contribuiu com um total de 37,5 mil militares, entre homens e mulheres
das mais diversas especialidades, cujos profissionalismo, método e facilida-
de no trato pessoal elevaram, definitivamente, a figura do soldado brasileiro
no cenário mundial.

1.4 TEMA

A participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH, no período de 2104 a

2017, teve relevante papel histórico nas operações de paz ensejando a escrita de

mais um capítulo na gloriosa história militar brasileira.

Em 1996, ainda no posto de tenente, na função de comandante de pelotão,

tive a oportunidade de integrar o Batalhão Brasileiro na Missão de Verificação das

Nações Unidas em Angola (UNAVEM III), atuando em uma subunidade de infantaria

isolada, na localidade de Andulo.

Na ocasião, materializada principalmente pela realização de patrulhas de re-
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conhecimento e ligação, contagem de efetivos desmobilizados, recolhimento de ar-

mamento e apoio humanitário entre outras atividades, pela imaturidade natural de

um jovem oficial com anseio de ter atuação efetiva e obtenção de rápidos resultados,

ao término da missão do contingente do qual fazia parte, fui tomado de uma certa

frustração por vivenciar diversas situações e discussões, durante as reuniões reali-

zadas entre representantes antagônicos oriundos de grupos que anteriormente dis-

putavam a conquista do poder angolano e, após um clima altamente tenso observar

que no final tudo não passava de palavras acirradas que, ao término, durante os al -

moços que se realizavam na base brasileira, parecia que a situação terminava “em

pizza”, como se tudo fosse um grande teatro.

Faltava, certamente, uma visão mais ampla do problema vivenciado e, passa-

dos alguns anos, a situação acalmou-se e a paz finalmente materializou-se. Com

isso, pude perceber, desde então, as características típicas de uma missão de paz:

paciência, flexibilidade e a passagem do tempo necessário para a colheita dos resul-

tados positivos. Tal experiência seria útil mais tarde ao ser aplicada durante a partici -

pação na MINUSTAH, desta vez em território haitiano.

Em 2008, no Haiti, após um período conturbado vivenciado pelos contingen-

tes iniciais, as condições de convivência junto à população mostravam-se já mais

amistosas e com relativa tranquilidade, criando um ambiente seguro e estável para a

reestruturação do país e melhores condições para a retomada da normalidade dese-

jada. Na ocasião, já como major, tive a oportunidade de participar dessa missão no

9° Contingente Brasileiro, como comandante de subunidade isolada, localizada no

centro da cidade de Porto Príncipe, capital política do país e para onde, normalmen-

te, se dirigiam as maiores manifestações populares, onde pude travar um contato

mais direto com a população e sentir e perceber as tensões e anseios sociais bem

como operar junto à tropa e verificar sua efetiva participação.

No ano de 2013, desta vez como tenente-coronel e oficial de logística do Ba-

talhão Brasileiro integrando o 18° Contingente, pude atuar de forma mais gerencial e

travar contato com diversas autoridades, civis e militares, inclusive de outras nacio-

nalidades, o que permitiu uma maior percepção acerca de como era percebida a atu-

ação brasileira naquele país.

Nesse ambiente, hora hostil e inseguro hora relativamente pacífico, configura-

vam-se as condições ideais para a atuação do Exército Brasileiro (EB) naquele terri-
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tório, verdadeiro laboratório para as operações militares, em particular uma operação

de paz que durou 13 anos.

Nesse período, a tropa brasileira, em particular o Exército Brasileiro, teve a

oportunidade de empregar diversos meios orgânicos e testar sua operacionalidade

em busca da maturidade almejada e desenvolvimento de conhecimento necessário

ao desempenho de suas atividades.

Também, esteve na vitrine internacional fruto da atuação de seu elevado efeti -

vo e representando a nação brasileira.

O Brasil é um país que busca sua afirmação como possuidor de capacidade

operacional bem como uma projeção no concerto das nações, a fim de permitir mai-

or poder de influência e uma possível obtenção de uma cadeira no Conselho de Se-

gurança da ONU, almejada e perseguida já há algum tempo.

Enfim, a tropa brasileira, representando o poder militar nacional, significou o

país em armas para a pacificação de uma nação amiga.

Após o término desta operação de paz, é hora de se analisar os aspectos ine-

rentes aos ganhos ou perdas inerentes à participação no campo militar e seus refle-

xos na operacionalidade da tropa e consequente projeção nacional nesta oportunida-

de.

1.5 PROBLEMA

Segundo SILVA (2008), a formulação do problema significa uma oportunidade

percebida sobre uma temática a ser pesquisada e determina o foco a ser seguido.

Diante da situação anteriormente apresentada, verifica-se a duradoura partici-

pação do Exército Brasileiro na MINUSTAH, materializada em constantes renova-

ções para sua permanência durante toda a missão naquele país diante da necessi-

dade vigente.

Nesse contexto, a presente pesquisa apresenta o seguinte problema:

A participação do Exército Brasileiro na MINUSTAH teve quais reflexos na

projeção do poder nacional e na manutenção da operacionalidade de suas tropas?

1.5.1 Delimitação da pesquisa

 Apesar da presença brasileira no Haiti  constituir-se de elementos das três

Forças, optou-se por escolher o EB tendo em vista ser a base do contingente lá

presente e representando a grande maioria. Além disso, restringiu-se aos reflexos na
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projeção nacional e operacionalidade por serem os aspectos mais imediatos a serem

observados bem como pela importância que carregam tanto na dissuasão quanto na

obtenção  de  resultados  positivos  durante  a  operação,  servindo  de  verdadeiros

indutores de respeito e oportunidades.

 Projeção de poder é um tema com alcance em diversas esferas, entretanto

far-se-á  a  redução  voltada  ao  poder  militar  tendo  em  vista  ser  este  o  fator

determinante na missão. De igual forma, a operacionalidade estará voltada para as

ações militares da tropa executante da missão.

1.5.2 Justificativas

A importância  do  presente  trabalho  revela-se  em razão  de  oportunidades

oriundas dos seguintes aspectos:

a. Projeção de poder como forma de pressão para obtenção de um as-

sento permanente no Conselho de Segurança da ONU e dissuasão perante as de-

mais forças presentes no cenário.

b. Abertura de oportunidades para o Brasil em diversos campos (militar,

econômico, tecnológico, cultural etc).

c. Inserção e teste de novas práticas militares.

d. Atualização da doutrina de atuação em operações de paz em ambiente

urbano e de amplo espectro.

e. Destacar o Brasil como elemento-chave em operações de paz.

Em suma, tal  pesquisa mostra-se relevante em razão dos aspectos acima

elencados propiciando melhores condições para atuação da tropa do EB e do Brasil

em diversos campos permitindo aproximações interestatais, relacionamentos conjun-

tos e aprimoramento profissional.

1.6 OBJETIVOS

Os objetivos da pesquisa estabelecem metas e resultados a serem alcança-

dos, devendo ser antes de tudo claros, precisos, adequados e compreensíveis. Eles

definem o propósito de uma pesquisa científica e norteiam a escolha dos procedi-

mentos usados na investigação.

1.6.1 Objetivo Principal

A participação do Exército Brasileiro foi importante na pacificação haitiana du-

rante a MINUSTAH. Tal atuação foi benéfica ao EB e ao Brasil? Ao responder tal
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questão, estabelece-se o seguinte objetivo geral:

Verificar os reflexos para a projeção do poder nacional e a manutenção da

operacionalidade da tropa.

1.6.2 Objetivos Específicos

A fim de se atingir o objetivo geral e garantir sua integridade, foram estabeleci-

dos os seguintes objetivos específicos:

a. apresentar o que se entende por projeção nacional e como a presença do

EB na missão fortalece esse entendimento.

b. definir operacionalidade e observar a atuação da tropa conforme as carac-

terísticas desse atributo.

1.7 METODOLOGIA

Esta seção trata do caminho percorrido para trazer a resposta ao problema

apresentado, estabelecendo os procedimentos utilizados para os esclarecimentos

necessários  aos  objetivos  geral  e  específicos  cuja  sequência  estruturou-se  da

seguinte  forma:  a)  Delimitação  da  pesquisa;  b)  Concepção  metodológica;  e  c)

Limitações do método.

Para tanto, utilizou-se a pesquisa qualitativa a fim de se entender como a

presença e atuação de tropas do EB contribuem para a projeção do poder nacional e

a manutenção de sua operacionalidade.

1.7.1 Concepção metodológica

O método é a trilha a ser seguida para a conclusão do trabalho. Constitui-se

em caminho seguro e confiável, devendo-se ter coerência na argumentação textual

bem como a clareza necessária para o fácil entendimento da linguagem empregada,

caracterizando a simplicidade e objetividade.

Para tanto, o presente trabalho valeu-se da pesquisa qualitativa e um estudo

de caso baseando-se nos diversos documentos já produzidos nos treze anos de

atuação  em território  haitiano,  de  2004  a  2017,  abordando  diversos  assuntos  e

variados  enfoques.  Entretanto,  a  pesquisa  focou  nos  aspectos  da  projeção  e

operacionalidade, razão pela qual buscou-se vasta bibliografia existente nos mais

diversos meios,  em particular  livros,  internet,  monografias,  dissertações e artigos

publicados em produções tanto civis quanto militares.
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Tomando-se como base os diversos relatórios produzidos pelos contingentes

brasileiros  participantes  da  missão  e  analisados  pelos  órgãos  competentes  para

melhor aprestamento das tropas futuras e atualização ou evolução doutrinária,  a

perspectiva é ter-se uma qualificação dos resultados alcançados na projeção do

poder nacional e na operacionalidade da tropa.

1.7.2 Limitações do método

A par  da  possibilidade  de  estudo  de  diversos  aspectos  serem estudados

durante a atuação brasileira na MINUSTAH, optou-se restringir aos dois aspectos já

elencados  face  à  profundidade  a  ser  abordada,  cabendo  um  estudo  mais

individualizado  porém  integralizando  os  aspectos,  uma  vez  que  os  mesmos  se

interrelacionam e influem reciprocamente ao mesmo tempo que sofrem a influência

de sua variável  independente,  qual  seja,  a  atuação da tropa.  A utilização de tal

método não esgota o assunto, mas serve de referência a futuros estudos.
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2 PROJEÇÃO DE PODER

2.1 CONCEITO

A  Projeção de poder (ou  Projeção de força) é um termo usado na  ciência

militar e ciência política para referir-se à capacidade de um estado para implementar

a política por  meio da força,  ou a ameaça disso,  em uma área distante do seu

próprio território.

Ainda, pode ser definida como o processo pelo qual a Nação aumenta, de for-

ma pacífica, sua influência no cenário Internacional, por intermédio da manifestação

produzida com recursos de todas as expressões de seu Poder Nacional.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América define a projeção

de  poder  como  a  capacidade  de  uma  nação  aplicar  todos  ou  alguns  dos  seus

elementos  de  poder  nacional  -  político,  econômico,  informativo,  ou  militares -

rapidamente  e  efetivamente  desdobrar  e  segurar  forças  em  múltiplas  posições

dispersadas  para  responder  a  crises,  para  contribuir  para  intimidação,  e  realçar

estabilidade regional.

Segundo a Doutrina Militar de Defesa Brasileira (MD51-M-04, p. 17), tem-se

que:

2.2 Poder Nacional
2.2.1 Poder Nacional é a capacidade que tem o conjunto dos homens e dos
meios que constituem a Nação, atuando em conformidade com a vontade
nacional, de alcançar e manter os objetivos nacionais. Alguns desses objeti-
vos estão expressos na Constituição Federal, no Artigo 3o do Título I, como
objetivos fundamentais.
2.2.2 O Poder Nacional manifesta-se em cinco expressões: a política, a eco-
nômica, a psicossocial, a militar [o destaque é nosso] e a científico-tecnoló-
gica.
2.2.3 Os Poderes Marítimo, Terrestre e Aeroespacial constituem projeções
do Poder Nacional.
2.3 Expressão Militar do Poder Nacional
2.3.1 Expressão Militar do Poder Nacional é a manifestação, de natureza
preponderantemente militar, do conjunto dos homens e dos meios de que a
Nação dispõe que, atuando em conformidade com a vontade nacional e sob
a direção do Estado, contribui para alcançar e manter os objetivos nacio-
nais.
[…]
5.2 Principais Estratégias de Emprego das FA
As FA poderão empregar, de forma isolada ou associada, as estratégias da
Ação  Independente,  Aliança,  Defensiva,  Dissuasão,  Ofensiva,  Presença,
Projeção de Poder [o destaque é nosso] e Resistência.[…]
5.2.7 Projeção de Poder
Desenvolve-se por meio da participação militar além fronteiras, em situa-
ções que  possibilitem o respeito internacional  ao País  [o  destaque é
nosso], por iniciativa própria ou atendendo a solicitações provenientes de
acordos externos, visando a dissuadir potenciais agressores e a apoiar os
interesses nacionais relacionados com a manutenção da paz internacional.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
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Tal capacidade mostra-se, assim, como um elemento crucial de um país em

suas relações internacionais.

Nos dizeres de MACHADO FILHO (1999):

A experiência histórica tem demonstrado que o homem brasileiro é particu-
larmente habilidoso em lidar com forças em confronto, mantendo uma pos-
tura equilibrada e imparcial. A participação brasileira nas operações de ma-
nutenção da paz tem proporcionado a oportunidade de projetar a Expres-
são Militar do Poder Nacional no exterior [o destaque é nosso] o que, em
última análise, representa um acréscimo da influência do Poder Nacional no
contexto internacional. 

Em artigo científico intitulado A projeção do poder do Brasil como força de paz

das Nações Unidas (ONU) na África, CAMPOS (2015), ao considerar a participação

brasileira durante a MINUSTAH e a perspectiva de nova participação no continente

africano, destaca:

A participação em operações de paz da ONU [o destaque é nosso] há
muito tempo é considerada um importante e eficaz instrumento de proje-
ção de poder [o destaque é nosso] no cenário internacional. Sendo assim,
desde os meados do século XX, o Brasil tem se utilizado desse instrumento,
visando projetar seu poder de influência em regiões de interesse, a fim de
atender aos seus objetivos políticos. O Brasil, como membro fundador da
ONU, tem buscado atender ao principal propósito dessa organização, des-
crito no artigo 1º da Carta das Nações Unidas, que é manter a paz e a segu-
rança internacional. Para tal, todos os membros das Nações Unidas devem
fornecer toda a assistência em qualquer ação (artigo 2º, inciso 5º da Carta
da ONU). Segundo Fontoura (1999), o Brasil participa de operações de paz
desde os anos 1930 e, no âmbito da ONU, desde 1957, com a participação
brasileira na Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF) empregada
no deserto do Sinai e Faixa de Gaza. Desde então, já são 33 operações de
manutenção da paz com a presença do Brasil (WIKIPEDIA, 2015). Como re-
sultado desse histórico de participações,  somado ao excelente relaciona-
mento  existente  entre  a  área  diplomática  e  as  Forças  Armadas,  Lannes
(1998) destaca a qualidade do profissional militar brasileiro, bem como a efi-
cácia do emprego do poder militar como instrumento de política exter-
na [o destaque é nosso]: Esse relacionamento contribui sobremaneira para
que o gerenciamento de alto nível das atividades do pessoal militar empre-
gado venha sendo efetuado em excelentes condições. Em todas as oportu-
nidades que se apresentaram, nossos efetivos militares,  em particular o
Exército Brasileiro [o destaque é nosso], demonstraram o seu alto nível de
capacitação técnico-profissional, com um desempenho destacado internaci-
onalmente, incorporando uma enriquecedora experiência militar que tem se
constituído num fator de fundamental  importância para o incremento dos
seus índices de motivação e profissionalismo. Tudo num contexto que ratifi-
ca a efetividade do emprego da expressão militar como um instrumento
da política externa brasileira (LANNES, 1998, p. 15, grifo nosso). Fruto
dessa experiência e profissionalismo em operações de paz, atualmente, o
Brasil lidera, com grande sucesso, a Missão das Nações Unidas para Es-
tabilização no Haiti (MINUSTAH), o que tem servido para compor o su-
porte da política externa brasileira [o destaque é nosso] que trabalha no
sentido de buscar um assento permanente no Conselho de Segurança das
Nações Unidas (CSNU), sendo, segundo Rebelo (2004, p. 147), antiga pre-
tensão do Governo Brasileiro.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_internacionais
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2.2 AMPARO NAS NORMAS BRASILEIRAS

2.2.1 Constituição Federal de 1988

Art.  4º  A República  Federativa  do  Brasil  rege-se  nas  suas  relações  internacionais  pelos

seguintes princípios:

[…]
VI - defesa da paz;

2.2.2 Política Nacional de Defesa

Voltada,  prioritariamente,  contra  ameaças  externas,  a  Política  Nacional  de

Defesa (PND) é o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de

defesa.

Estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação

nacional,  com o envolvimento dos setores militar  e civil,  em todas as esferas do

Poder Nacional. Assim expõe:

2 O CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA
2.1 Fundamentos
[...]
2.1.5 A Política Nacional de Defesa tem como princípios a solução pacífica
das controvérsias, a promoção da paz e da segurança internacionais, o mul-
tilateralismo e a integração sul-americana, assim como a projeção do País
no concerto das nações [o destaque é nosso] e a ampliação de sua inser-
ção em processos decisórios internacionais, o que requer permanente es-
forço de articulação diplomático-militar [o destaque é nosso].
[…]
2.3 O ambiente internacional
[…]
2.3.7 A demanda por ajuda humanitária e por operações de paz tende a
acentuar-se, de sorte que o País poderá ser impelido a incrementar sua par-
ticipação nesses tipos de missão. Além do aumento de sua influência políti-
ca em nível global, a participação em operações internacionais permitirá ao
Brasil estreitar laços de cooperação por intermédio das Forças Armadas e
ampliar sua projeção [o destaque é nosso] no concerto das nações.
[...]
3 CONCEPÇÃO POLÍTICA DE DEFESA
3.1 A paz e a estabilidade nas relações internacionais requerem ações inte-
gradas e coordenadas nas esferas do Desenvolvimento, para a redução das
deficiências estruturais de uma nação, viveiros para o surgimento de amea-
ças à soberania e ao bem-estar social; da Diplomacia, para a conjugação
dos interesses conflitantes de países; e da Defesa, para a dissuasão ou o
enfrentamento de ações hostis. Esses três pilares – Desenvolvimento, Di-
plomacia e Defesa – devem ser explorados com maior ou menor profundida-
de conforme o caso concreto, a fim de garantir a Segurança e a Defesa na-
cionais.
3.2 Portanto, sendo a Defesa uma atividade preponderantemente voltada
contra ameaças externas e considerando os aspectos constantes dos ambi-
entes nacional e internacional, o Brasil concebe sua Defesa Nacional segun-
do os seguintes posicionamentos: I. privilegiar a solução pacífica das contro-
vérsias; II. apoiar o multilateralismo no âmbito das relações internacionais;
III.  atuar sob a égide de organismos internacionais, visando à legitimidade e
ao respaldo jurídico internacional, e conforme os compromissos assumidos
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em convenções, tratados e acordos internacionais; IV. repudiar qualquer in-
tervenção na soberania dos Estados e defender que qualquer ação nesse
sentido seja realizada de acordo com os ditames do ordenamento jurídico
internacional;  V.  participar  de  organismos  internacionais,  projetando
cada vez mais o País no concerto das nações [o destaque é nosso]; VI.
participar de operações internacionais, visando contribuir para a estabilidade
mundial e o bem-estar dos povos;
[...]
4 OBJETIVOS NACIONAIS DE DEFESA
4.1 Em decorrência da análise dos ambientes internacional  e  nacional  e
suas projeções,  bem como da Concepção Política,  são estabelecidos os
Objetivos Nacionais de Defesa, os quais devem ser interpretados como as
condições a serem alcançadas e mantidas permanentemente pela nação
brasileira no âmbito de defesa.
4.2 São Objetivos Nacionais de Defesa:
[…]
V. Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança inter-
nacionais.
Refere-se à participação do Brasil nos mecanismos de resolução de contro-
vérsias no âmbito dos organismos internacionais, complementada pelas re-
lações com toda a comunidade mundial, na busca de confiança mútua, pela
colaboração nos interesses comuns e pela cooperação em assuntos de se-
gurança e defesa.
VI. Contribuir para o incremento da projeção do Brasil no concerto das
nações e sua inserção em processos decisórios internacionais [o des-
taque é nosso].
Caracteriza-se pelas ações no sentido de incrementar a participação do Bra-
sil em organismos e fóruns internacionais, em operações internacionais, vi-
sando auferir maior influência nas decisões em questões globais.

2.2.3 Estratégia Nacional de Defesa

1  INTRODUÇÃO
O Brasil rege suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios
constitucionais da não intervenção, da defesa da paz e da solução pacífica
dos conflitos. Essa vocação para a convivência harmônica com outros paí-
ses é parte da identidade nacional e constitui valor a ser conservado pelo
povo brasileiro.
Por outro lado, o contexto atual demonstra que as relações internacionais
mantêm-se instáveis e possuem desdobramentos, por vezes, imprevisíveis.
Dessa forma, conforme defendido por José Maria da Silva Paranhos Júnior,
o Barão do Rio Branco, o Brasil tem a consciência de que “nenhum Estado
pode ser pacífico sem ser forte", de modo que o crescente desenvolvimento
do País deve ser acompanhado pelo adequado preparo de sua defesa.
2  CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DE DEFESA
[…]
A concepção estratégica de defesa do Brasil prevê a prevalência da ação di-
plomática, em tempo de paz ou de crise, em que será perseguido o entendi-
mento para eventuais divergências e disputas, observando-se os preceitos
do direito internacional e os compromissos firmados pelo País. As ações do
Setor de Defesa, constituído pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Arma-
das, contribuem para o propósito da diplomacia ao interagirem com as con-
trapartes de outros países, incrementando-se a confiança mútua e os laços
de amizade.
3  FUNDAMENTOS
[...]
3.3  Setor de Defesa
[...]
3.3.3  Exército Brasileiro
[...]
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O Exército deverá, também, ter a capacidade de projeção de poder [o
destaque é nosso], constituindo uma Força Expedicionária, quer para opera-
ções de paz, ajuda humanitária ou demais operações, para atender compro-
missos assumidos sob a égide de organismos internacionais ou para salva-
guardar interesses brasileiros no exterior.
[…]
4  ESTRATÉGIAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA
[...]
OND 6:  CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DA PROJEÇÃO DO BRA-
SIL NO CONCERTO DAS NAÇÕES [o destaque é nosso] E SUA INSER-
ÇÃO EM PROCESSOS DECISÓRIOS INTERNACIONAIS
[...]
ED-14 Atuação com base no multilateralismo
Refere-se à atuação do Setor de Defesa em consonância com o posiciona-
mento político do Brasil, no sentido de defender o princípio do multilateralis-
mo nas relações internacionais, nas operações internacionais e nas ações
de cooperação com outros países e organismos estrangeiros, de modo a
ampliar a participação dos países na discussão de temas de interesse glo-
bal, conferindo às decisões maior legitimidade.
AED-52 Desenvolver capacidades das Forças Armadas para desempenha-
rem responsabilidades crescentes em operações internacionais, sob man-
dato de organismos multilaterais.
AED-53  Intensificar a atuação do Setor de Defesa em organismos internaci-
onais.

2.3  ASPECTOS  DA PARTICIPAÇÃO  MILITAR  BRASILEIRA NA MINUSTAH E  A

PROJEÇÃO DE PODER

Segundo LESSA (2007),  a  participação brasileira  em missões de paz da

ONU é um dos principais fatores que tem possibilitado ao Brasil melhorar e ampliar

sua credibilidade e sua autoridade para atuar no cenário mundial, particularmente

em sua liderança regional.

Continua o autor acima alegando que o Exército Brasileiro quando emprega-

do em operações de manutenção da paz, atua como precursor da política externa

brasileira, obtendo variado número de benefícios para a Força Terrestre (FT).

Assim, como se observa, desde já, a busca pela paz em socorro a uma na-

ção amiga envolve Diplomacia e Defesa as quais são parceiras muito próximas e

que auxiliam na projeção de poder nacional, tudo de acordo com os ditames legais e

normativos anteriormente expostos.

Conforme o INSTITUTO IGARAPÉ (2017):

Do ponto de vista diplomático, a MINUSTAH foi um importante instrumento

de política externa quando o Brasil buscava por espaços de maior prota-

gonismo na cena internacional [o destaque é nosso], sobretudo como ator

relevante na América latina e Caribe. No período em que durou a missão, o

Brasil foi membro não-permanente do Conselho de Segurança por duas ve-

zes (2004-2005 e 2010-2011),  o  que permitiu  que expressasse posições
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aprimoradas sobre o Haiti e sobre as operações de manutenção da paz em

geral  (a exemplo da relação entre segurança e desenvolvimento),  e que

também começasse a colher os vários frutos políticos decorrentes dos su-

cessivos êxitos logrados pelos brasileiros que atuaram no terreno e na reta-

guarda.

[…] Do ponto de vista militar, o Brasil enviou cerca de 37 mil militares para a

MINUSTAH, organizados em 26 contingentes em sistema de rodízio, o que

viabilizou o acúmulo de importantes experiências profissionais e pessoais,

com positivos impactos para as Forças Armadas. A MINUSTAH foi funda-

mental para que o preparo para atuar em missões de paz pudesse ser aper-

feiçoado, tornando-se referência mundial [o destaque é nosso]. E, em ter-

mos estratégicos, o país conseguiu manter um oficial general como coman-

dante das forças da ONU (Force Commander) durante todo o período em

que perdurou a missão, fato até então inédito naquele organismo internacio-

nal. Tais feitos indicam que passos sólidos foram dados em direção à con-

solidação do Brasil enquanto país relevante no sistema de paz e segu-

rança internacional  [o destaque é nosso], com atuação desejável em ou-

tras importantes operações multilaterais.

Neste assunto, importantes considerações são tecidas pela Revista VERDE-

OLIVA (2018):

[…] Além das dificuldades inerentes à função, há outros aspectos que têm
importância fundamental  na condução desta nobre tarefa.  O Force Com-
mander deve ter um nível de relacionamento tão bom nos níveis político e
estratégico quanto com seus subordinados, nos níveis operacional e tático.
Contudo, é no nível político, em reuniões semanais com o Representante
Especial  das Nações Unidas,  com outras autoridades de seu staff  e,  até
mesmo, com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que importan-
tes decisões são tomadas para que o objetivo final de estabilização seja al-
cançado. O Force Commander é a ligação diplomática fundamental entre o
braço político e o militar, apto a exercer sua liderança, seja na lama com
seus soldados, seja nos mais requintados ambientes, sob a pressão de ex-
perientes políticos e diplomatas.
[…]
 A tropa confirmou a sua capacidade de tolerância e de adaptação a qual-
quer realidade, demonstrando o respeito ao povo e à cultura haitiana. Dessa
forma, conquistou a empatia e permitiu uma convivência cordial e amistosa
com os demais países integrantes da MINUSTAH. Nossos soldados con-
quistaram a confiança, a admiração e o respeito de toda a sociedade haitia-
na, atenuando a miséria por meio da solidariedade, tornando-se verdadeiros
mensageiros da paz e projetando o Brasil no contexto das Nações Uni-
das [o destaque é nosso].

 Segundo o embaixador Nelson Antônio Tabajara de Oliveira, Diretor-Geral

do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança do MRE:

A participação de tropas brasileiras na Minustah deu uma grande pro-
jeção ao Brasil  [o destaque é nosso], mas, sobretudo, deu um grande in-
cremento no engajamento, na disciplina e no profissionalismo dos nossos
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soldados. Isso trouxe reflexos, não somente junto aos países que esta-
vam na Minustah, mas também nos outros que souberam ou tiveram
acesso às operações realizadas. Isso gerou uma demanda de muitos
países que antes não conheciam o Brasil, para assinaturas de acordos
de defesa [o destaque é nosso].”

Na mesma direção, assim pronunciou-se a embaixadora Maria Luiza Escorel

de Moraes, Diretora do Departamento de Organismos Internacionais do MRE:

O Force Commander sempre foi um brasileiro. Tradicionalmente, há um ro-

dízio de comandantes nas outras missões de paz. No Haiti, na Minustah, um

brasileiro sempre esteve no comando das forças militares. Isso reflete o pro-

fissionalismo, a disciplina e a confiança que as Nações Unidas e a comu-

nidade internacional têm nas nossas tropas  [o destaque é nosso], nos

nossos comandantes e nas nossas Forças Armadas. Acho que isso repre-

senta um reconhecimento internacional do que o Brasil pode oferecer

em termos de paz e segurança internacional [o destaque é nosso].

Houve,  também,  o  reconhecimento  pelo  excelente  trabalho  desenvolvido

pelo Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) o qual se fortaleceu

sobremaneira pela adesão do Brasil à MINUSTAH, passando a ser um centro de trei-

namento com reconhecimento internacional e certificação de cursos pela ONU, pelo

excelente trabalho prestado no preparo de indivíduos e tropas oferecidas às Nações

Unidas. Isso se comprova, na prática, por sua qualificação como órgão de inspeção

da Organização na acreditação de forças de paz, realização de eventos internacio-

nais e inúmeras parcerias firmadas com centros congêneres ao redor do mundo.

Com isso, o Brasil, com a sua participação na MINUSTAH, e os benefícios dela ad-

vindos sedimentou, ainda mais, o reconhecimento da comunidade internacional, em

todas as quadras do globo terrestre, a respeito de sua eficiência operacional e de

sua enorme vocação para composições de tropas de paz o que o levou a ser consi -

derado referência modelar em operações de paz por inúmeros outros, independente

de localização geográfica ou nível de desenvolvimento, comprovando, pois, uma ver-

dade absoluta: o Brasil responde de forma excepcional aos chamamentos das ope-

rações de paz.
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Figura  12: Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB)

Fonte: https://www.google.com.br

Não se restringindo apenas à contribuição militar, desde o início, o Brasil se

fez  presente  em apoio  ao  país  amigo,  estabelecendo  parcerias  diretas,  fora  do

guarda-chuva  da  ONU  e  coordenadas  pelo  ministério  das  Relações  Exteriores.

Como exemplo, pode-se citar inúmeros projetos de cooperação técnica em: agricul-

tura familiar; segurança; recuperação da infraestrutura aeroportuária e de estradas;

treinamento em defesa civil; desenvolvimento e recuperação ambiental; e ajuda na

área de saúde. Aliado a isto, o Brasil já ofereceu ao Haiti especialistas na condução

do processo eleitoral o que tem ecoado favoravelmente junto à própria ONU e à co-

munidade internacional.

Por  ocasião  do  terremoto  de  2010,  esclarece  o  INSTITUTO  IGARAPÉ

(2017):

A solidariedade brasileira extrapolou em muito o que se esperava das tropas

integrantes do componente militar da ONU. Desde os primeiros dias após o

terremoto, o Brasil iniciou uma campanha de ajuda humanitária, diretamente

ao Haiti, que se assemelhou ao trabalho de sustentação a uma operação

militar no exterior. Para isso, meios aéreos e navais foram empregados em

uma intensidade diferenciada de todos os demais países contribuintes, no

transporte de artigos que se faziam absolutamente necessários à minimiza-

ção dos efeitos da tragédia. A Marinha do Brasil, em curto espaço de tempo,

com os Navios de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) Alte. Sa-

bóia e Garcia D’Ávila, transportou meios militares adicionais às tropas do

Brasil e itens críticos ao atendimento da crise local. A Força Aérea Brasileira

(FAB), durante os primeiros meses após o evento, passou a realizar dois

voos diários de C-130, com aquele mesmo propósito. A FAB prestou ainda

enorme contribuição, ao desdobrar no país um hospital de campanha, que

iniciou o funcionamento em apenas sete horas após o início de sua monta-

https://www.google.com.br/
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gem. O hospital aumentou, em muito, a capacidade de atendimento à popu-

lação, pois a rede local ficou completamente afetada pelo terremoto e o hos-

pital da ONU estava se dedicando, com prioridade, ao atendimento do pes-

soal  da MINUSTAH. Adicionalmente,  empresas brasileiras de engenharia

que estavam prestando serviços na República Dominicana e no próprio Haiti

cederam seus meios, em especial caminhões, para ajudar a remoção de es-

combros da capital e cidades vizinhas, aumentando, sobremaneira, a capa-

cidade da missão. Esses são exemplos concretos do inquestionável espírito

de solidariedade que, reconhecidamente, concedem ao Brasil um status es-

pecial e que contribuem, sobremaneira, para fortalecer a credibilidade e o

respeito do país no contexto internacional [o destaque é nosso].

 

Figura 13: Navio da Marinha em apoio à Missão

https://www.google.com.br

Figura 14: Hospital de Campanha (Aeronáutica) desdobrado no Haiti

https://www.google.com.br
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Figura 15: Distribuição de gêneros

https://www.google.com.br

Enfim, a participação brasileira na MINUSTAH significou a inserção do Brasil

na ordem internacional e deu mostras de sua capacidade de trabalhar no seio da

ONU, principalmente no Conselho de Segurança (CSNU), no qual predominam as

considerações de poder.
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3 OPERACIONALIDADE

3.1 CONCEITO

De forma genérica, operacionalidade pode ser definida como a capacidade de

funcionar adequadamente conforme padrões previamente definidos de forma segu-

ra, eficaz e eficiente.

Em seu sentido mais amplo, consiste na capacidade que uma tropa adquire

para atuar como um todo integrado, a fim de cumprir as missões previstas em sua

base doutrinária e inerentes à sua natureza e escalão, para as quais foi organizada,

dotada de pessoal, instruída, adestrada e equipada.

Alguns autores definem simplesmente operacionalidade como a capacidade

de cumprir a missão.

Segundo a doutrina militar brasileira, a operacionalidade de qualquer Organi-

zação Militar está ligada aos seguintes aspectos: Doutrina, Organização, Adestra-

mento, Material, Estrutura, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI).

Desta forma, pode-se inferir que o termo operacionalidade está ligado à pre-

paração e disponibilidade dos meios necessários (capacitação) para o cumprimento

da missão.

Segundo o Manual de Campanha OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ

(C 95-1):

A participação nos processos de paz [o destaque é nosso], sob a égide

de organismos internacionais, constitui-se em excelente oportunidade para

incorporação de enriquecedora experiência militar que, devidamente apro-

veitada e difundida, revelar-se-á fator de fundamental importância para a

melhoria da capacitação da Força Terrestre e dos seus níveis de moti-

vação e profissionalismo [o destaque é nosso]. O desenvolvimento des-

sas missões pelo Exército Brasileiro, além de constituir-se em prova de con-

fiança em sua capacitação, traz novas responsabilidades à Força. Sem des-

viar-se de sua missão constitucional básica, da defesa da soberania e da in-

tegridade do patrimônio nacional, o Exército deverá estar instruído, ades-

trado e equipado para responder com oportunidade e eficácia às ope-

rações de paz, ratificando a efetividade do emprego da expressão mili-

tar como instrumento da política externa brasileira [o destaque é nosso].
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 A fim de dar suporte à busca desta capacidade, no âmbito do Exército Brasi-

leiro, verificam-se as bases seguintes a serem consideradas.

Figura 16: Patrulha em ambiente urbano

https://www.google.com.br

3.2 AMPARO NAS NORMAS BRASILEIRAS

3.2.1 Constituição Federal de 1988

 Art. 4 A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internaci-
onais pelos seguintes princípios:
 VI - defesa da paz;

3.2.2 Política Nacional de Defesa

3. CONCEPÇÃO POLÍTICA DE DEFESA
[...]
3.2 Portanto, sendo a Defesa uma atividade preponderantemente voltada
contra ameaças externas e considerando os aspectos constantes dos ambi-
entes nacional e internacional, o Brasil concebe sua Defesa Nacional segun-
do os seguintes posicionamentos:
[…]
XIV.  manter as Forças Armadas adequadamente preparadas e equipa-
das [o destaque é nosso], a fim de serem capazes de cumprir suas missões
constitucionais, e prover a adequada capacidade de dissuasão;
4 OBJETIVOS NACIONAIS DE DEFESA
4.1 Em decorrência da análise dos ambientes internacional  e  nacional  e
suas projeções,  bem como da Concepção Política,  são estabelecidos os
Objetivos Nacionais de Defesa, os quais devem ser interpretados como as
condições a serem alcançadas e mantidas permanentemente pela nação
brasileira no âmbito de defesa.
4.2 São Objetivos Nacionais de Defesa:
[...]
II.  Assegurar a capacidade de Defesa,  para o cumprimento das missões
constitucionais das Forças Armadas.
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Refere-se a, em última análise,  dotar as Forças Armadas das capacida-

des necessárias [o destaque é nosso] para realizar a vigilância, o controle

e a defesa do território, das águas jurisdicionais e do espaço aéreo brasilei -

ros e prover a segurança das linhas de comunicação marítimas. Leva em

conta a  necessidade de contínuo aperfeiçoamento das técnicas e da

doutrina de emprego das Forças, de forma singular ou conjunta, com

foco na interoperabilidade; o adequado aparelhamento das Forças Ar-

madas, empregando-se tecnologias modernas e equipamentos eficien-

tes e em quantidade compatível com a magnitude das atribuições co-

metidas; e a dotação de recursos humanos qualificados e bem prepa-

rados [o destaque é nosso].

3.2.3 Estratégia Nacional de Defesa

3. FUNDAMENTOS
[…]
3.3  Setor de Defesa
[…]
Adicionalmente às atribuições constitucionais,  as três Forças deverão ter
condições de atuar, de forma singular ou conjunta, em operações internacio-
nais, quer de caráter expedicionário, de operações de paz ou de ajuda hu-
manitária, para atender a compromissos assumidos pelo País ou para salva-
guardar os interesses brasileiros no exterior e, dessa forma, contribuir com
os objetivos da política externa exercida pelo Brasil.
[…]
3.3.3  Exército Brasileiro
O Exército Brasileiro tem como missão-síntese contribuir para a garantia da
soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salva-
guardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento
nacional e o bem-estar social. Para isso a Força Terrestre deverá, dentre
outras, ter condições de: neutralizar concentrações de forcas hostis junto à
fronteira terrestre, contribuir para a defesa do litoral e para a defesa antiaé-
rea no território nacional.
Concebe o cumprimento de sua destinação constitucional por meio da ma-
nutenção da Força Terrestre em adequado estado de prontidão, estru-
turada e preparada para o cumprimento de missões operacionais ter-
restres, conjuntas e interagências. Tal estado de prontidão decorre do
contínuo processo de transformação, na busca de novas capacidades,
sob a orientação das características doutrinárias de flexibilidade, adap-
tabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade [o destaque é
nosso].
4  ESTRATÉGIAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA
Com base nas considerações constantes do presente marco normativo, o
Brasil orienta suas iniciativas na área de defesa no seu nível mais amplo,
segundo as Estratégias de Defesa – ED, diretamente alinhadas aos Objeti-
vos Nacionais de Defesa estabelecidos na Política Nacional de Defesa.
Complementarmente, a cada Estratégia de Defesa são incorporadas Ações
Estratégicas de Defesa – AED, que visam orientar as medidas que deverão
ser implementadas no sentido da consecução dos Objetivos Nacionais de
Defesa.
Uma ED pode contribuir para mais de um Objetivo Nacional de Defesa, o
mesmo ocorrendo com as Ações Estratégicas de Defesa em relação às Es-
tratégias. Nesse caso, podem ser de naturezas idênticas ou distintas.
[...]
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OND-5: CONTRIBUIR PARA A ESTABILIDADE REGIONAL E PARA A PAZ
E A SEGURANÇA INTERNACIONAIS  
ED-13 Atuação em organismos internacionais. Trata da atuação do Brasil
em foros e organizações internacionais e da participação das Forças Arma-
das e de contingentes policiais em missões humanitárias e de operações de
paz sob o mandato de organismos multilaterais.
[…]
AED-52  Desenvolver capacidades das Forças Armadas [o destaque é

nosso] para desempenharem responsabilidades crescentes em operações

internacionais, sob mandato de organismos multilaterais.

3.2.4 Doutrina Militar de Defesa

6.1 Generalidades
[…]
6.1.2 O emprego das FA na defesa da Pátria, na garantia dos poderes cons-
titucionais, da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de
responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro
de Estado da Defesa a ativação de comandos operacionais, observada a
seguinte hierarquia de subordinação:
[…]
b) diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fim de adestramento
em operações combinadas ou quando da participação brasileira em opera-
ções de paz; e
[…]
6.1.3 O emprego das FA ocorre nas seguintes situações:
[…]
b) não-guerra
São aquelas que, embora empregando o Poder Militar, no âmbito interno e
externo, não envolvem o combate propriamente dito, exceto em circunstân-
cias especiais, onde este poder é usado de forma limitada.
[…]
• ações sob a égide de organismos internacionais.
• emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou crise.
[...]
6.7 Ações sob a Égide de Organismos Internacionais
6.7.1 O emprego de forças militares em ações sob a égide de organismos
internacionais pode ser dividido, de forma abrangente, em:
[…]
b) operações de paz; e
[…]
6.7.4 As FA podem participar de operações de paz, em conformidade com o
prescrito na Carta das Nações Unidas, respeitados os princípios da não-
intervenção e da autodeterminação dos povos.
[…]
6.7.6 O emprego de forças militares em operações de paz engloba ações de
três naturezas:
a) Militar - observação de armistícios e de cessar fogo; supervisão de retira-
da  das  forças  antagônicas;  monitoramento  de  zonas  desmilitarizadas;
aquartelamento e desmobilização; prevenção de ingerência de terceiros; re-
tirada de minas; proteção da infra-estrutura econômica de países; entre ou-
tros;
b) Política - garantia da lei e da ordem; assistência para o estabelecimento
de instituições democráticas; assunção da administração transitória de paí-
ses sob a intervenção da ONU; organização, coordenação e monitoramento
de eleições; entre outros; e
c) De assistência à população civil - ajuda humanitária e outras formas de
cooperação.
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3.3  ASPECTOS  DA PARTICIPAÇÃO MILITAR BRASILEIRA NA MINUSTAH E  A

OPERACIONALIDADE

Nos dizeres de LESSA (2007), o exercício permanente da liderança em todos

os níveis, em situação de crise, quando do emprego de tropa constituída, como na

MINUSTAH, fortaleceu os quadros da Força Terrestre e mostrou-se como excelente

treinamento em tempo de paz.

Segundo a Revista VERDE-OLIVA (2018):

Inicialmente, o Ministério da Defesa (MD) e o Comando do Exército atuaram
no cenário político para viabilizar a missão. Um exemplo foi o debate com o
Congresso Nacional brasileiro sobre algumas questões, tais como: “Por que
intervir? Se não resolvemos o problema da Rocinha, como resolver o pro-
blema do Haiti?” Entretanto, essa comparação não faz sentido. No Brasil, as
Forças Armadas não se dedicam ao policiamento interno, e o tipo de ação
no Haiti tinha algumas características policiais, mas era, principalmente, mi-
litar. No campo operacional e tático, foram diversas as medidas adotadas
entre o MD e o Comando do Exército, que se transformaram no legado para
o sucesso de missões futuras. Destacam-se: o aprimoramento do processo
de seleção e de treinamento de pessoal; a avaliação psicológica realizada
nos períodos de mobilização e desmobilização; o rodízio entre tropas dos
Comandos Militares de Área; a consolidação de processos, particularmente
de Mobilização e Desmobilização, conforme Normas da ONU; a compra de
material de emprego militar e a criação, pelo Exército, de um centro de ex-
celência de Operações de Paz (Centro de Instrução de Operações de Paz –
CIOpPaz), em 2005. Em 15 de junho de 2010, a Portaria número 952, do
Ministro da Defesa, designou o CIOpPaz para a preparação de militares e
civis brasileiros e de nações amigas a serem enviados em missões de paz e
desminagem humanitária e alterou sua denominação para Centro Conjunto
de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), Centro Sérgio Vieira de Mello,
completamente alinhado com o pensamento diplomático nacional e do Mi-
nistério da Defesa, assim como com as novas diretrizes do mais alto esca-
lão do Secretariado da ONU.

Várias foram as razões atribuídas ao sucesso da missão no Haiti  as quais

contribuiram positivamente para a operacionalidade da tropa. Dentre tantas, pode-se

destacar:

- Forte identificação étnico-social - a descendência africana do Haiti, com a

consequente origem comum escravocrata do povo haitiano e do soldado brasileiro,

além da extrema pobreza daquele povo, possuem semelhanças em algumas regiões

brasileiras, perceptíveis pelo nosso soldado o que facilitou o trato com aquela popu-

lação. Tudo isso se alia às dificuldades do dia-a-dia, tendo o povo haitiano que labu-

tar para ter algo que comer, sujeitando-se ao emprego informal, ou ganhando pouco

na formalidade, além da forte manipulação e exploração política às quais o povo é

constantemente submetido. Observando isso, pode-se melhor compreender, e é re-

conhecida pela comunidade internacional, a forma como o soldado brasileiro age em

situações críticas diante da população expressando uma personalidade mais afável

e flexível que de outros países.



39

Figura 17: Integração e respeito à população

Fonte: https://www.google.com.br

- Similaridade com os problemas de segurança pública - a presença de gru-

pos armados exercendo poder sobre uma determinada área ou região, onde a forte

violência de gangues armadas produz fartura de exposição de corpos feridos e cadá-

veres. Tal situação, de certa forma semelhante à vivida em muitas regiões brasilei-

ras, em nada chocaram nosso soldado, acostumado à impunidade e a resolver os

problemas onde o poder público era ineficaz ou inexistente, que soube lidar com es-

ses problemas com desenvoltura e naturalidade.

Figura 18: Violência urbana e gangues

Fonte: https://www.google.com.br

- Capacidade Operacional da tropa - definida como a capacidade de cumprir

bem as tarefas e executar aquilo que foi planejado, aliada a uma forte preocupação

em cumprir suas missões com o mínimo de dano colateral, tudo isso fruto de um trei-
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namento muito bem realizado antes da missão, durante a fase do preparo. Pode ser

também expressa como a capacidade de executar ações contínuas e repetitivas em

longos períodos. A trilogia que expressa a rotina do soldado brasileiro demonstra

bem essa característica: serviço – patrulha – descanso.

Figura 19: Treinamento de tiro na fase preparatória

Fonte: https://www.google.com.br

- Metodologia de planejamento de Estado-Maior – trata-se da competência

em realizar a análise de um problema e a forte percepção dos aspectos principais da

missão, aliada à perícia em elaborar e transmitir ordens claras e precisas a todos os

escalões. O trabalho realizado em grupo no qual nossos militares são treinados para

executar os planejamentos em muito facilitou o desempenho, mesmo num ambiente

multicultural e disciplinar. Isso, também, redunda no sucesso de nossos militares em

missões individuais.

Figura 20: Planejamento de Estado-Maior

Fonte: https://www.google.com.br
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-  Emprego  do  Destacamento  de  operações  de  paz  (DOPAZ,  militares  de

Forças  Especiais  e  Comandos)  e  do  Destacamento  de  Operações  Psicológicas

(DOP, em alguns momentos DOAI) como elementos de manobra do BRABATT -

foram utilizados como multiplicadores do poder de combate; elemento de montagem

de rede de informantes  e  busca de informes;  meio  para  conquista  do  apoio  da

população e mudança de imagem da MINUSTAH (força de ocupação por força de

ajuda humanitária); e difusor de técnicas operacionais para a tropa.

Figura 21: Elementos especializados

Fonte: https://www.google.com.br

- Elevada capacidade de pronta resposta do BRABATT e da BRAENGCOY -

expressa pelas seguintes características: estrutura e treinamento direcionado ao em-

prego com aeronaves; capacidade de pronta resposta seja em aeronaves e /ou blin-

dados; confinamento que permitia ter efetivos consideráveis à disposição dos co-

mandantes permanentemente; e o constante estado de prontidão. A pronta resposta

ao chamamento já mostrava, desde o início do longo processo de ajuda ao Haiti, a

capacidade do Brasil em se fazer presente naquele país amigo, em que pesem as

dificuldades impostas pela mobilização das estruturas militares para fins expedicio-

nários, conhecimento mais profundo da área operacional de desdobramento e famili-

arização com as diretrizes da ONU para a nova missão. Tudo isso foi superado e o

contingente brasileiro chegou ao Haiti plenamente capacitado ao enfrentamento da

realidade que se apresentava, respondendo à altura ao que era esperado e, por mui-

tas vezes, a dramáticas contingências, até o final de sua missão.
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Figura 22: Embarque de tropa para o Haiti

Fonte: https://www.google.com.br

Figura 23: Destaque para atuação da tropa

Fonte: https://www.google.com.br

- Capacidade de improviso do soldado brasileiro - aspecto esse identificado

na melhoria do equipamento e material (estribo da viatura, bandoleira, gandoleta,

etc.),  na capacidade de realização de planejamento e transmissão de ordens em

qualquer local e sob quaisquer condições e na adaptabilidade a situações adversas.

Figura 24: Parto realizado em Vtr militar durante patrulhamneto

Fonte: https://www.google.com.br

- Eficiente estrutura de Comando e Controle - variedades de sistemas de co-

municações de última geração. A fartura de meios de comando e controle e de equi -

pamentos, bem como o uso da rede social foram características marcantes em todos

os contingentes brasileiros, o que permitia aos comandantes controlar suas tropas

em qualquer parte do terreno e dar conforto aos militares em contatos com seus fa-

miliares. Tem-se como exemplos: a Rede de dados MESH, o Sistema digital troncali-
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zado, o Sistema Pacificador, os Rádios com GPS, as Redes lógicas, a Rede rádio

dos Blindados, a Rede Administrativa Brabat, as Rádios HF e VHF, o SISCOMIS e a

Rede social, entre outros.

Figura 25: Serviço de telecomunicações no BRABAT

Fonte: https://www.google.com.br

- Adequado suporte em meios e materiais - viaturas de diversos tipos, quanti-

dade satisfatória de suprimentos e peças de reposição e apoio logístico adequado às

necessidades operacionais da tropa foram um fator que possibilitou manter de forma

elevada, em todos os momentos, a operacionalidade da tropa. Destaca-se, também,

que o Contingente Brasileiro de Força de Paz no Haiti (CONTBRAS/Haiti) sempre

gozou de excelente conceito nas diversas inspeções realizadas pela ONU. Isso de-

veu-se, em grande parte, ao apoio prestado ao CONTBRAS, tanto pelas aeronaves

quanto pelos navios logísticos semestrais, que realizavam o suprimento e a substitui-

ção de diversos materiais, fundamentais para o bom andamento da missão. Tudo

isso redundou em indicadores de reembolso por parte da ONU de praticamente 100

%, em todas as inspeções de apronto operacional (ORI- Sigla em Inglês).
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Figura 26: Inspeção de Vtr durante a ORI

Fonte: https://www.google.com.br

- Emprego da massa nas ações críticas - emprego de efetivos sempre superi-

ores à ameaça, usando como elemento básico de emprego a subunidade e a con-

centração de grandes efetivos em uma pequena área foram fatores que proporciona-

ram sucesso tático nas ações dos contingentes.

Figura 27: Emprego de blindados (Haiti)

Fonte: https://www.google.com.br

- Emprego adequado da inteligência operacional - uso de meios de vigilância

terrestre, veículos aéreos não tripulados e levantamento de área, bem como busca

de informes por meio do uso de informantes e colaboradores proporcionaram ao

CONTBRAS informações atualizadas do ambiente operacional.
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Figura 27: Sniper em posição dominante

Fonte: https://www.google.com.br

- Busca constante do apoio da opinião pública, no Brasil, no Haiti e/ou na co-

munidade internacional - ação proporcionada pelo emprego sistemático de militares

capacitados, oriundos principalmente do Centro de Comunicação Social do Exército

(CComSEx), para coordenar as ações de comunicação social, pela atuação conjunta

do CComSEx e da Assessoria de Comunicação do Ministério da Defesa (AsCom/

MD) na divulgação da missão, assim como pelo desenvolvimento do interesse da

mídia nas missões de paz despertada pelas divulgações institucionais.

Figura 29: Divulgação da atuação brasileira no Haiti

Fonte: https://www.google.com.br

- Treinamento vocacionado para a pior hipótese - independente da situação

do Haiti, de calma ou conflito, o militar foi treinado para a pior hipótese com treina-

mento baseado nas tarefas necessárias de uma operação de paz. Assim, as técni-

cas operacionais e o tiro com o armamento, nas diversas situações possíveis, têm

prioridade no treinamento.
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Figura 30: Treinamento de busca e resgate em estruturas colapsadas

Fonte: https://www.google.com.br

- Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) como centro de

excelência e multiplicador de conhecimentos – trata-se de um importante vetor de di-

fusão de conhecimentos no treinamento da tropa, pois está constantemente alinhado

com o que há de mais atual no treinamento específico e avaliação de tropa, sendo

reconhecido internacionalmente como referência em sua área de atuação, fruto do

excelente desempenho das tropas brasileiras nos 13 anos de duração da MINUS-

TAH, participação em diferentes fóruns e em simulações de emprego em operações

de paz sob a égide da ONU, produção de artigos acadêmicos e elevado padrão de

desempenho dos militares e policiais brasileiros nas missões individuais da ONU.

Entretanto, pode-se afirmar que o principal fator contribuinte para esse destaque é o

preparo de contingentes e militares designados para missões no exterior. O desem-

penho dessas tropas e indivíduos é a principal “certificação” da eficiência e da com-

petência que caracterizam o trabalho do CCOPAB. No contexto internacional, des-

taca-se a realização da reunião anual da International Association of Peacekeeping

Training Center (IAPTC), realizada no Brasil em 2015. A organização desse evento

em Brasília congregou dezenas de representações estrangeiras. Outro fator de pro-

jeção internacional são as Equipes Móveis de Treinamento (EMT). Elas foram ideali -

zadas como um instrumento capaz de atender a crescente demanda internacional

pela expertise adquirida pelo Brasil em operações de paz. Composta por efetivo re-

duzido, ela tem por objetivo preparar tropas e efetivos de nações amigas aplicando a

metodologia desenvolvida nos seus estágios e cursos. A manutenção dessa experti -
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se é fundamental  caso o Brasil  deseje, futuramente,  integrar missões de paz da

ONU. Caso contrário, corre-se o risco da “perda da memória”, fenômeno acontecido

após o término das missões de Moçambique, Angola e Timor Leste. No que tange à

integração com o meio civil, a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz

(REBRAPAZ) foi criada em novembro de 2016, como resposta do CCOPAB à cres-

cente demanda do meio acadêmico sobre o tema Operações de Paz. Trata-se de

uma parceria na qual pesquisadores civis se debruçam sobre os dados primários ge-

rados pelo CCOPAB durante as fases de preparo e emprego de contingentes e mis-

sões individuais. Considera-se que tal parceria contribuirá para a sua atualização e

produção doutrinária, demonstrando que o caminho da relação civil-militar é desejá-

vel e produtivo.

Figura 31: Simulação realizada pelo CCOPAB durante treinamento

Fonte: https://www.google.com.br

- Metodologia de Treinamento - diretriz específica que regula o treinamento do

CONTBRAS e que traça as linhas gerais de como deve ser realizado, baseado em

um programa-padrão elaborado para atender ao que prescreve as ações táticas ne-

cessárias para as missões de paz da ONU. É estabelecido em níveis baseado na

metodologia de “train of trainers” (treino de treinadores), sistematizado para ocorrer

dentro de um ciclo contínuo.
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Figura 32: Preparação de instrutores no CCOPAB

Fonte: https://www.google.com.br

- Apoio marcante da Engenharia Brasileira na reconstrução do país – dotada

de  uma quantidade impressionante de meios, pessoal experiente e altamente capa-

citado e realização de ações de apoio à infraestrutura haitiana, humanitárias e de so-

corro à população, a BRAENGCOY mostrou ao mundo e à ONU a excelência do en-

genheiro militar brasileiro. Entre as diversas obras realizadas pela Companhia de

Engenharia brasileira, podem ser citadas: destruição de explosivos (mais de 3 mil

kg); limpeza de valas (mais de 20 mil metros); perfuração de poços (64 unidades);

produção de asfalto (mais de 24 mil m3) e remoção de escombro/entulho (mais de 24

mil m3).

Figura 33: Perfuração de poço artesiano no Haiti

Fonte: https://www.google.com.br
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- Ênfase nas ações humanitárias - seria impossível dissociar as atividades

operacionais das atividades humanitárias desenvolvidas, em sua maior parte, por ini-

ciativa dos próprios contingentes brasileiros no país amigo. Tais atividades proporci -

onavam não apenas o apoio da população, mas também uma compreensão maior

ao soldado das carências do povo haitiano.

Figura 34: Distribuição de alimentos a crianças no Haiti

Fonte: https://www.google.com.br

- Eficiência do apoio logístico – a ação eficaz nas funções logística, transporte

e manutenção, foi fundamental para manter a eficiência operacional do CONTBRAS.

Além disso, foi necessário adaptar/criar, dentro de nossa estrutura, organizações mi-

litares  derivadas  da necessidade  de otimizar  as  atividades  logísticas  específicas

para as atividades do CONTBRAS, a exemplo da Base de Apoio Logístico do Exérci-

to a qual teve papel fundamental no apoio logístico às operações militares do CONT-

BRAS e no repatriamento e manutenção de todo o material das organizações milita-

res da Força de Paz, sob sua responsabilidade. Nesse contexto, destaca-se a contri-

buição para a doutrina por intermédio da Célula Logística de Apoio ao Contingente

no Haiti  (CLACH) que utilizando-se das experiências vivenciadas pelos principais

atores envolvidos na reversão, levou o COLOG a elaborar o Caderno de Instrução –

Reversão em Operações de Paz (EB 40CI-10.550), como contribuição para o aper-

feiçoamento da doutrina militar em operações de paz. Nesse caderno, ficam registra-

das as experiências logísticas utilizadas na Reversão do Contingente Brasileiro de

Força de Paz no Haiti. Tal documento poderá, com as devidas adaptações, servir de
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base para o processo de envio de tropa para outras missões de paz das quais o Bra-

sil vier a fazer parte.

Figura 35: Transporte aéreo de tropa para o Haiti

Fonte: https://www.google.com.br

- Recursos financeiros específicos - os recursos para a mobilização, preparo,

emprego e desmobilização da tropa compunham uma rubrica específica do orça-

mento federal, o que proporcionou desonerar a Força desse encargo e prover os

meios necessários ao eficaz preparo dos contingentes e à renovação constante do

material. Além disso, proporcionava um conforto maior à tropa, retirando a depen-

dência dos contingentes dos recursos das Nações Unidas que nem sempre eram su-

ficientes e buscando melhores níveis de satisfação aos militares brasileiros.

- A Desmobilização da Tropa - realizada para proporcionar aos militares a ga-

rantia de que estão retornando a seus lares em boas condições físicas, mentais, psi-

cológicas e livres das patologias congênitas da área de operações. Tal atividade traz

confiabilidade ao processo, auxiliando, junto com outros fatores, a garantir um eleva-

do número de voluntários para a missão. É realizada em todos os militares que retor-

nam de missões de paz.

Figura 36: Chegada da tropa no Brasil                                 Figura 37: Reencontro com familiares

Fonte: https://www.google.com.br                                         Fonte: https://www.google.com.br
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- A ação precisa e competente da MINUSTAH na coordenação das ações de

todos os contingentes - sem dúvida, o Comando da missão (seu componente militar

e civil, principalmente) soube conduzir com precisão as atividades de todos os con-

tingentes, tanto no campo político como militar, auxiliando as instituições haitianas e

prestando o apoio necessário às operações, realizando planejamentos complexos,

coordenando as ações do componente militar e policial e, ainda, formando e prepa-

rando a Polícia Nacional do Haiti (PNH).

Como visto, o braço militar da ajuda brasileira e o consequente amadureci-

mento da experiência no Haiti veio a trazer impactos profundos no legado profissio-

nal deixado à Força Terrestre, pela decisão de se aplicar um sistema de rodízio de

contingentes por todos os Comandos Militares de Área. Essa estratégica decisão se

traduziu em riquíssima oportunidade para que diferentes escalões hierárquicos pu-

dessem ser imersos em um ambiente operacional real, assimétrico, de relativa com-

plexidade e no exterior, um benefício estendido a aproximadamente 37.000 militares

ao longo dos 13 anos. Várias lideranças militares, sêniores e júniores, foram dura-

mente testadas e aprovadas em experiências diversas e profissionalmente enrique-

cedoras, fornecendo ao Exército, e em menor número às outras Forças Armadas, re-

cursos humanos altamente qualificados e aprimorados, um capital inestimável capaz

de ser utilizado em futuras missões. Evidentemente, essa experiência se constitui

elemento multiplicador, pelas lições aprendidas catalogadas e a vivência experimen-

tada pelos quadros mais modernos na replicação desses ensinamentos ao longo de

sua vida militar, no Brasil ou em outras composições de forças internacionais.

A diversidade das missões no Haiti impôs a inclusão de outras tarefas, além

daquelas puramente militares, tais como as relacionadas com a assistência humani-

tária, a supervisão eleitoral, o fomento ao desenvolvimento das instituições estatais e

a preservação dos direitos humanos. Esta experiência e o maior conhecimento do

ambiente operacional exigiram adaptações frequentes no treinamento e na prepara-

ção da tropa.

Conforme opinião do  General  de Divisão R1 Ajax Porto Pinheiro – Force

Commander do 23º ao 26º Contingente:

Manter essa tropa operacional, a milhares de quilômetros do seu território,
não é fácil. É uma operação logística muito grande. Isso funcionou. Os navi-
os da Marinha trouxeram os nossos equipamentos e viaturas, sempre manti-
dos em boas condições. Os aviões da Força Aérea trazendo a bandeira do
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Brasil aqui... Isso tudo é um conjunto de ensinamentos para nós e causa
uma excelente impressão na comunidade internacional.

As tropas brasileiras tiveram, assim, oportunidade ímpar de ombrear com ou-

tras de elevada qualificação profissional, experimentadas em combate, demonstran-

do o elevado nível de preparo, comprometimento e desprendimento que, entre ou-

tros atributos, qualificam o soldado brasileiro e que os tornam respeitados, dentro e

fora do País. Isso é uma constatação assinalada por muitas autoridades civis e mili -

tares que testemunharam o trabalho dos brasileiros no Haiti.

Cabe destacar, também, que a experiência assimilada em razão da tragédia

do terremoto não ficou somente nos corações e mentes dos que se envolveram na

prestação da ajuda imediata, mas em inúmeros relatórios, planos de trabalho e pla-

nejamentos especiais decorrentes de um estudo aprofundado das lições aprendidas,

catalogadas em vários “workshops” e que foram disseminados no âmbito do sistema

ONU, pelo ineditismo da tragédia. As tropas brasileiras, por serem majoritárias e

desdobradas no epicentro do terremoto, prestaram enorme contribuição nesse parti-

cular, referendando as análises e recomendações daqueles estudos sendo que os

planejamentos e a execução das atividades de mitigação dos efeitos do terremoto

geraram conhecimento extremamente útil para o futuro das operações de paz e de

ajuda humanitária. Esta participação foi muito além daquilo que foi sustentado pelas

tropas integrantes do componente militar da MINUSTAH e se estendeu no estabele-

cimento de outras modalidades, que se fizeram sentir no alívio do sofrimento da po-

pulação haitiana, em que pese essa condição ainda se estender aos dias atuais,

mesmo que em menor escala. O Brasil ficou consolidado como um parceiro interna-

cional de peso e a expressão maior dessa condição se fez por intermédio de suas

Forças Armadas.

Em síntese, verifica-se, a priori, que há uma clara percepção de que a atua-

ção das Forças Armadas e em particular o EB em missões de paz, constituem um

instrumento válido ou útil na projeção do país no cenário internacional. A par deste

fato marcado por uma imagem positiva, o esforço despendido pela tropa e a utiliza-

ção de diversos meios permitem uma operatividade efetiva que materializa a finalida-

de estabelecida nos ditames legais e preconizada nas diretrizes de instrução, tanto

de preparo quanto de emprego.
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4. CONCLUSÃO

A presença militar brasileira no Haiti, por 13 anos, pode, indubitavelmente,

ser  considerada  uma  epopeia  muito  bem  sucedida,  que  correspondeu  em  sua

plenitude aos objetivos visualizados por seus idealizadores, em 2004.

Anteviu-se,  com  profunda  percepção  estratégica,  a  relevância  da

participação da expressão militar nacional fora dos limites fronteiriços, mas dentro de

um relativo  entorno  geográfico  que  permitisse  a  continuidade  das  operações  ao

longo do tempo e, principalmente, o atingimento de resultados impactantes em favor

da combalida realidade haitiana, à época.

Nos  dizeres  do  Representante  Permanente  do  Brasil  junto  à  ONU,

embaixador Ronaldo Mota Sardenberg:

 A MINUSTAH cumpriu com êxito o seu mandato. Teve papel essencial para

que se criassem as condições que facultaram a concretização pacífica de

três  ciclos  eleitorais,  feito  inédito  na  narrativa  haitiana.  Embora  não

dispusesse de mandato específico, a missão também tratou de promover o

desenvolvimento social e econômico do Haiti, interpretando suas atribuições

de maneira abrangente.

De um ângulo brasileiro, observe-se que a MINUSTAH é a mais importante

contribuição do País na história da ONU.

Para  as  Forças  Armadas,  em  especial  o  Exército  Brasileiro,  foi  uma

experiência memorável, que estendeu a oportunidade para tropas de todo o País em

um cenário de relativo risco, em ambiente altamente volátil, operando sob a égide do

Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, em um contexto internacional, nivelando,

pois, a vivência em âmbito nacional.

Inúmeros ganhos podem ser contabilizados com essa participação entre os

quais  pode-se  destacar:  intercâmbio  cultural  e  doutrinário  com  outras  nações;

grande aprendizado na área logística;  teste de qualidade do equipamento militar

brasileiro; aperfeiçoamento da capacidade expedicionária militar conjunta; aplicação,

aperfeiçoamento  e  reformulação  da  doutrina  militar  brasileira;  oportunidade  de

completar  a  formação  dos  oficiais  e  graduados  em  situação  real;  e  projeção

internacional do Brasil e de suas Forças Armadas.

Seus efeitos continuarão a se multiplicar  no futuro,  por  meio dos quadros

mais jovens que foram brindados com esse engajamento, e da memória escrita de
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tudo o que ocorreu naquele ambiente operacional complexo, assimétrico e muitas

vezes difuso.

Espera-se,  portanto,  para  os  tempos futuros,  que a bagagem consolidada

nessa epopeia não se esvaia, mas que seja utilizada em outras participações do

Brasil em composições da ONU, evitando que se repita o hiato ocorrido em missões

anteriores  e  mantendo  as  Forças  Armadas  nas  mesmas  condições  de  prestígio

internacional,  credibilidade  e  eficiência  e,  com  o  mesmo  grau  de  relevância,

atualizadas em relação ao dinamismo dos conflitos atuais.

Segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, Subsecretário-Geral de

Assuntos Políticos Multilaterais Europa e América do Norte, do MRE:

A presença  no  Haiti  marca  um  ponto  de  inflexão  para  a  participação

brasileira nas operações de manutenção de paz, não só pelo volume da

nossa presença, mas pela capacidade que mostramos de desenvolver uma

operação, pela eficiência do nosso equipamento e pelos serviços prestados.

A partir do Haiti, temos um novo patamar. É conveniente preservar esse tipo

de empenho no futuro.

O próprio  comandante  do Exército,  General  de  Exército  Eduardo Dias  da

Costa Villas Bôas, assim se expressou:

A Missão  das  Nações  Unidas  para  a  Estabilidade  do  Haiti  trouxe  ao
Exército Brasileiro ensinamentos que, com certeza, serão empregados em
futuras Operações de Paz em que o Brasil possa ser designado. Durante o
planejamento,  execução  e  o  encerramento  da  missão  vários  fatores
contribuíram para o sucesso alcançado, projetando o Exército Brasileiro e o
Brasil no cenário mundial.

A revista VERDE-OLIVA (2018) publicou:

O profissionalismo, o elevado espírito de sacrifício e a singular aplicação
das técnicas, das táticas e dos procedimentos do soldado brasileiro foram
elementos primordiais para o êxito do Brasil como líder da missão, além de
angariarem  o  respeito  e  o  reconhecimento  por  parte  da  comunidade
internacional e do esperançoso e alegre povo haitiano. Homens e mulheres
de diversas especialidades - devotados militares que deixaram os diferentes
rincões deste imenso Brasil para ajudarem seus irmãos longínquos - foram
os responsáveis por traduzir, em ações, o pensamento e as diretrizes do
Comandante do Exército. Tal empreendimento transformou-se em excelente
oportunidade para estimular e manter os níveis de preparo e de emprego da
Força Terrestre. Além disso, tornou-se ambiente propício para fortalecer a
interoperabilidade  e  os  laços  de  amizade  com  os  militares  das  Forças
coirmãs,  os  representantes  de  diferentes  nações  e  os  membros  dos
organismos internacionais.
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Assim, após todas as considerações acima, pode-se afirmar que a missão de

paz da ONU no Haiti foi coroada de êxito sendo grande parte desse sucesso devido

ao trabalho brasileiro lá desenvolvido, particularmente dos homens e mulheres de

farda que, seja estando no terreno, ou na área de retaguarda prestando todo o apoio

necessário à tropa, deram o melhor de si para cumprir sua missão da melhor forma

possível.  Por  essas razões pode-se afirmar que o Brasil  no Haiti  é  um caso de

sucesso.

 Por fim, pode-se resumir a participação brasileira na MINUSTAH, conforme

dizeres  da  Revista  VERDE-OLIVA (2018):  “Deixamos  vidas,  cultivamos  amigos,

cativamos  um  povo,  adquirimos  experiências  e  conhecimentos,  tornamo-nos

exemplo para o mundo e, acima de tudo, cumprimos a missão de levar paz, respeito

e confiança ao povo haitiano.”

Figura 38: Brasão da MINUSTAH   e bandeiras do Brasil e Haiti                 

Fonte: https://www.google.com.br

Marcelo Palma - Cel
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