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RESUMO 

O presente estudo científico apresenta o emprego do Pelotão de Polícia do Exército no 
Haiti,dentro do contexto das Operações de Manutenção da Paz sob a égide da Organização das 
Nações Unidas. Como interesse principal deste trabalho era apresentar as dificuldades encontradas 
pelos diferentes efetivos enviados aos contingentes que compuseram os Batalhões Brasileiros, que 
se sucederam nos quatorze anos de missão no Haiti, procurou-se fazer uma relação entre as missões 
rotineiras dessa fração em solo haitiano, defrontrando com a sua capacidade de execução, no que 
tange ao efetivo enviado e a especialidade técnica dos militares integrantes do pelotão. A 
MINUSTAH, foi utilizada como principal missão a ser observada, pelo fato de ser a mais recente e 
duradoura missão de paz, com tropas brasileiras em solo estrangeiro, além de ter como Force 
Commander, um general brasileiro. Mesmo com o término da missão e a inexistência de previsão de 
envio de tropas brasileiras para uma nova Operação de Manutenção de Paz, o presente trabalho 
buscou apresentar uma observação a respeito das dificuldades encontradas pelos contigentes 
participantes no Haiti, com intuito de poder colaborar em missões que venham a ter a participação de 
contingentes brasileiros, e principalmente aqueles que vierem a ser compostos por Pelotões de 
Polícia do Exército. 

Palavras-chave: Pelotão de Polícia do Exército. Operação de Manutenção da Paz; 
MINUSTAH. 

ABSTRACT 

This study presents the Army Police employment in Haiti, in the context of Peacekeeping 
Operations under the control of United Nations. The main goal of this study is to present the difficulties 
found by the Brasilian Troups, which were employed in Haiti for fourteen years. The main goal of the 
present study is to compare the daily mission of the Army Police Platoon with its capacity, when it 
comes to the number of soldiers and the training possibilities. The MINUSTAH was used as the main 
mission to be observed, because it is the most recent and long Peacekeeping Operation with Brasilian 
troops. Therefore, this research tried to present observations regarding to difficulties found by the 
troops deployed in Haiti in order to be able to be useful to missions that Brazil could send its soldiers, 
especially those that Army Police Platoons would be deployed. 

Keys-words: Army Police Platoon. Peacekeeping Operation. MINUSTAH 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Vitório (2003), com o fim da Guerra Fria e consequentemente o 

término da bipolarização da ordem mundial, surge frente à proposta de encontrar 
soluções pacíficas, diante do desequilíbrio das nações e a problemática 

readequação dos países que antes integravam a União Soviética (URSS), a 

Organização das Nações Unidas (ONU). 
De acordo com o Gen Augusto Heleno (2007), a ONU ao assumir o 

protagonismo na preservação da paz mundial, a ONU observou a importância do 
emprego do componente militar como veto r de dissuasão nas Operações de Paz, 

ora com a responsabilidade da manter a paz, ora com a responsabilidade de impô 

Ia. 

O Brasil tem enviado força militares para participar de operações de 

manutenção da paz das Nações Unidas. Baseando-se na Constituição Brasileira 

fundamenta-se na Política de Defesa Nacional do Presidente da República, a qual 
define suas diretrizes, "participar de operações internacionais de manutenção da paz 

de acordo com os interesses nacionais". (EUA, 2007 p.3) 

De acordo com Sobrino (2006), no que diz respeito à participação do Brasil 
em missões de paz, vale ainda salientar o referenciado na Constituição Federal de 

1988, que de acordo com seu artigo 4°, esta fica condicionada a aceitação dos 

países ou das partes envolvidas nos conflitos. 

Segundo Allen (1994, p.13) com o aumento do número de conflitos e do 

cenário de desequilíbrio, cresceu a participação da ONU como poder moderador, 

fazendo com que o número de missões de paz, nas últimas duas décadas se 
tornasse cada vez mais comuns e recorrentes em praticamente todos os 
continentes. 

Silva Junior (2011) aponta que Brasil em colaboração com a Organização das 

Nações Unidas (ONU), no intuito de defender os direitos humanos e as liberdades 
individuais, e principalmente manter a paz mundial, vem colaborando com 

contingentes militares desde 1956, com a primeira participação efetiva, quanto ao 
envio de tropas para o Canal de Suez. 

Porém só a partir de 1999, os contingentes brasileiros em missões de paz 
passaram a ser integrados por tropas da Polícia do Exército (SILVA JUNIOR, 2011). 

Diante das experiências e ensinamentos colhidos desde então e 
principalmente nos últimos treze anos de participação do Exército Brasileiro, com 
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seus vinte e seis contingentes, que compuseram a MINUSTAH, com a finalidade de 

colaborar com a ONU nas missões de manutenção da paz, sob a égide deste órgão, 

pode ser observada a importância das missões atribuídas aos Pelotões de Polícia do 

Exército. (TEXEIRA, 2001) 

Para este trabalho temos o Haiti e a MINUSTAH, como campo principal de 

observação para a identificação dos aspectos que envolveram as participações das 

tropas de polícia do exército, levando em consideração os fatores culturais e político, 

assim como característica situacional do conflito. 

O Pelotão de Polícia do Exército, que compuseram os contingentes do 

BRABAT, enfrentaram a difícil tarefa de executarem as diversas missões inerentes à 

um Batalhão de Polícia do Exército, como as missões de segurança de autoridade, 

controle de trânsito, escoltas de comboio. Esta última realizada sem a utilização de 

motocicletas e seus batedores. (BRASIL, 2001) 

Além da falta de experiência, frente ao novo ambiente operacional, outra 

problemática encontrada foi a divergência de efetivo existente entre os contingentes, 

frente às atribuições que permaneciam as mesmas. 

Também pode ser constatada a inexistência de um programa de adestramento 

padrão, que padronizassem a preparação deste tipo de tropa, face às missões tipo 

polícia, que se tornaram comuns no Haiti. 

Desta forma, o presente trabalho visa identificar além da importância de uma 

preparação específica, identificar um QCP ideal para um Pelotão de Polícia do 

Exército em missões de paz, diante dos desafios enfrentados do primeiro ao último 

contingente enviado ao Haiti para compor a MINUSTAH. 

1.1 PROBLEMA 

O estudo a ser realizado visa trazer contribuições de forma coerente e eficaz, 

à instituição Exército Brasileiro, procurando basear-se na metodologia científica, 

definindo o problema e para o mesmo encontrar soluções possíveis que puderam 

ser experimentadas no contexto real nas missões no Haiti. 

No período de junho de 2004 a outubro de 2017, pode ser constatado êxito da 

participação de Exército Brasileiro no território haitiano. A MINUSTAH foi 

responsável por garantir a segurança nas ruas, demonstrando o sucesso alcançado 

pelas tropas brasileiras, na pacificação de violentas favelas como Bel Air, Cité 

Militaire e Cité Solei!. 
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Embora não se tenha alcançado a estabilidade política no Haiti, sem dúvida 

houve alguma recuperação da estabilidade social do governo que 

consequentemente trouxe o nível de violência para uma situação mais sustentável 

(Rudzit, Gunter 2017). 

Sem dúvida o treinamento e aprendizado de técnicas de combate em terreno 

urbano podem ser considerados os maiores legados adquiridos pelo Exército 

Brasileiro nesses treze anos de missão e vinte e seis contingentes enviados ao Haiti. 
No contexto, da busca incansável do aprimoramento do adestramento das 

tropas da instituição EB, especificamente das tropas de Polícia do Exército, verifica 
se a necessidade de adequar o treinamento e verificar a necessidade de empregar 

efetivos maiores e específicos de um BPE, para o cumprimento das missões que 

foram impostas do tipo polícia, e missões futuras que possam surgir em novas 
missões de paz. 

Embora não possam ser constatados insucessos relevantes, o adestramento 

adequado, assim como a busca pelo emprego correto das tropas de polícia do 
exército poderá contribuir de forma mais acertada em novas missões em território 

estrangeiro que venham a acontecer. 

O QCP doutrinário de um Pelotão de Polícia do Exército, orgânico de uma 
Brigada, assim como seu adestramento, atendem as necessidades operacionais 

impostas em missões de paz? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, Identificando as 

dificuldades enfrentadas, nas operações tipo polícia, pelos pelotões de polícia do 

exército que participaram dos contingentes da MINUSTAH executadas por um 

pelotão menos a um pelotão completo, nesses treze anos de missão de paz no 

Hiaiti, foram formulados objetivos específicos, de forma a encandear logicamente o 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Definir as missões inerentes ao Pelotão PE no BRABAT. 
b) Apresentar o QCP recorrente dos Pelotões de Polícia do Exército que 

integraram os contingentes do BRABA T. 
c) Apresentar o QCP de um Pelotão de Polícia do Exército, orgânico de uma 

Brigada. 
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1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇOES 

A missão de pacificação do Haiti teve iniciou em junho de 2004, vindo a 

terminar em outubro de 2017. O BRABAT, Batalhão Brasileiro em solo haitiano, era 

a principal força de atuação do componente militar nas mãos do Force Commander, 

encarregados de orientar o emprego das forças militares no combate as gangues 

haitianas (EUA, 2007, p.3). 
Analisando a complexidade da missão de pacificação de um país devastado 

historicamente por graves crises políticas, aliados aos desastres naturais, os 
contingentes brasileiros procuraram se adaptar as demandas que variaram ao longo 
dos treze anos de participação. As frações que compuseram o BRABAT foram se 

definindo ao longo desse período, as missões foram se delineando, e as trocas dos 

contingentes passaram a ficar cada vez mais simples (EUA, 2007, p.2). 
Porém o efetivo do Pelotão de Polícia do Exército seguiu variando ao longo 

desse mesmo período, as atribuições continuaram as mesmas, que normalmente 

seriam executadas por Organizações Militares de Polícia do Exército (OMPE). 

Neste contexto, é necessário padronizar e atualizar procedimentos, de forma 

que se adapte o efetivo empregado aos tipos de missões a serem realizadas nas 

operações de paz. 
Desta forma, é de suma importância que o assunto seja alvo de debates e 

estudos por parte dos integrantes de OMPE, CCOPAB, assim como de outras 

interessadas, visando a padronização de procedimentos, aperfeiçoamento e 

atualização. 

2. METODOLOGIA 

Visando amparar possíveis respostas, relacionado ao problema considerado, 

o presente trabalho foi planejado tendo como base a literatura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas, argumentação e discussão de resultados. 

Na abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os conceitos de 

pesquisa qualitativa, pois a tabulação dos resultados obtidos se deram através das 
entrevistas, que foi fundamental para a compreensão do entendimento que os 
militares possuem no que diz respeito à preparação das tropas de Polícia do 
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Exército em missões de paz, o efetivo que comumente integrou esta fração para 

MINUSTAH, e sua problemática. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista ser a mais adequada, ao produto final desejado e ao moderado conhecimento 

disponível publicado sobre a temática, fato que pode ser observado ao analisar as 

diferentes constituições desta fração específica na MINUSTAH, e as diferentes 

missões atribuídas do tipo polícia, dentro do ambiente caótico da missão de paz do 

Haiti. Para que pudesse aproveitar a experiência daqueles que participaram desta 

missão de paz no Haiti, optou-se por realizar entrevistas dentre os militares que 

desempenharam a função de comandante de Pelotão PE, no período de junho de 

2004 a outubro de 2017. 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura foi concebida com a finalidade de colher dados, expor 

conceitos, e abordar, visando, de forma crítica e simplificada, observando os 

aspectos relevantes a este trabalho, o preparo e adestramento das tropas de Polícia 

do Exército em missões de paz. 

Visando orientar o trabalho proposto, buscamos definir conceitos e termos, 

com o objetivo de tornar viável propostas e soluções ao problema de pesquisa, 

embasado em uma revisão literária no período de junho de 2004 a outubro de 2017. 

Essa delimitação pode ser explicada devido ao fato de enquadrar o período 

exato de início e término da missão de paz no Haiti, dentro do qual se fizeram 

presentes diferentes constituições do Pelotão de polícia do Exército. 

Foram utilizadas as palavras-chave Haiti, MINUSTAH, Pelotão de Polícia do 

Exército, imposição da paz e ONU e, de igual forma, os seus correspondentes em 

outros idiomas, na base de dados Lilacs e Scielo, em sítlos eletrônicos de procura 

na internet, biblioteca de trabalhos e publicações do Centro Conjunto de Operações 

de Paz do Brasil (CCOPAB) e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português, e inglês. O sistema 

de busca foi complementado pela pesquisa em manuais e publicações militares. 

a. Critério de inclusão: 

- trabalhos publicados em português, espanhol, inglês e francês abordando 

operações de paz, a participação do Brasil na MINUSTAH, participação do Pelotão 

de Polícia do Exército em missões de paz; e 
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- manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam do adestramento 

para missões do tipo polícia e missões de paz da ONU. 
b. Critério de exclusão: 

- publicações que não contemplam o período estipulado como delimitação 

temporal do tema; e 

- trabalhos que tenham como enfoque o Pelotão de Polícia do Exército 

empregado em situações diversas das missões de paz da ONU. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

entrevista. 
Embora forneça um universo restrito de oficiais, que desempenharam a 

função de comandar esta fração, no contexto da MINUSTAH, as experiências 

adquiridas por esses militares tendem a contribuir para uma possível mudança de 
QCP, assim como a preparação desta fração, num contexto de operações de paz, 

sob a égide da ONU. 
A abrangência do universo foi estipulada a partir do efetivo de oficiais que 

exerceram a função de comandante de Pelotão de Polícia do Exército na missão de 

paz do Haiti. Foram entrevistados oficiais da arma de infantaria que integraram a 

função de comandante de Pelotão de Polícia do Exército. 

A amostra selecionada para ser entrevistada também foi restrita a militares 

que exerceram funções de comando de Pelotão PE durante as operações de paz no 
Haiti. Com esta delimitação, buscou-se esquadrinhar um panorama do 
conhecimento acerca das missões do tipo polícia, realizada durante a MINUSTAH, 

que embora representem uma parcela pequena sobre toda a população de 

participantes, é nobre e bem específica, no sentido de serem os únicos capazes de 
colaborar com os questionamentos levantados neste trabalho. 

Portanto, valendo-se de dados obtidos nos relatórios das missões em 

consulta à internet, a população a ser estudada foi estimada em apenas 26 militares. 

A amostra contemplou oficiais intermediários (capitães), já que todos que 
participaram de missões desta natureza ou já estavam no posto atual, ou eram 

Primeiros-Tenentes. Dessa feita, foram entrevistados 10 militares dentre os 26 
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oficiais do EB com experiência de comando deste tipo frações em missões de paz 

no Haiti. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse capítulo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos na revisão 

bibliográfica e na entrevista, visando atingir através da pesquisa realizada e dos 
ensinamentos colhidos pelos comandantes dessa fração no Haiti, os objetivos 
propostos por esse estudo. 

3.1 REVISÃO DA LITERATURA 

É interessante salientar a dificuldade de enquadrar um Pelotão de Polícia do 

Exército dentro de um contexto da missão de paz no Haiti, uma vez que o mesmo é 
orgânico de uma Brigada de Infantaria, e no presente trabalho este pelotão está 

diretamente subordinado a um batalhão de infantaria, em condições específicas com 

relação a sua composição, mas deixando de ser uma brigada e sim um batalhão 
BRABAT (BRASIL, 1966a). 

Embasar este estudo analisando a participação desta fração específica, no 

ambiente caótico e instável do Haiti, se deu em decorrência da importância da 

participação do Brasil nessa missão, a duração extensa dessa participação sob a 
égide das Nações Unidas. 

Efeito temporalidade, por ser a participação mais recente junto a ONU, 

também foi levado em consideração, tornando mais fácil a observação do emprego 
do Pelotão de Polícia do Exército em uma missão de paz, confrontando com sua 
forma de emprego dentro de um contexto habitual subordinado á uma Brigada. 

O Pelotão de Polícia do Exército, orgânico de uma Brigada, por possuir 
efetivo maior e da maneira que é organizado, de acordo com o previsto no manual 

de campanha C 19-10, conta com um 01 (um) grupo de comando, 01 (um) grupo de 

chefia de polícia, 01 (um) grupo de segurança, 01 (um) grupo de trânsito e 01 (um) 

de escolta e guarda, atenderia de forma mais operativa as missões atribuídas a um 
Pelotão de Polícia de Exército em Missões de Paz (BRASIL, 1966a). 
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C~Ch POI~ Seg~Tran8 Esc! Gd8 
FIGURA 7 - Estrutura de um Pelotão de Polícia do Exército orgânico 

de Bda. 
Fonte: o autor 

Fica claro que dentre as constituições que o Pelotão de Polícia do Exército, 
poderia ter dentre as existentes nos QCP doutrinários, o dos pelotões pertencentes 

às Brigadas, são as que mais se aproximam do ideal, para o cumprimento das 

atribuições em uma missão de paz. Porém vale ainda ressaltar que missões como 
perícia e investigação criminal, não seriam executadas em virtude da inexistência no 

QCP do militar capacitado, assim como as missões de Controle de Distúrbio, seriam 

impraticáveis por este pelotão em detrimento da falta de efetivo, observando a 
existências dos arejamentos a serem cumpridos. 

O que torna lógico, que mesmo se aproximando do ideal no diz respeito a 

composição para um Pelotão de Polícia do Exército em missão de paz, o QCP do 

Pelotão de Polícia do Exército orgânico de Brigada, deveria ser acrescido de peritos 

criminais, resolvendo assim as demandas de perícias a serem realiadas. 

3.2 ENTREVISTA 

Ainda no intuito de embasar o presente estudo, não se pode deixar de fazer 

um breve apanhamento das formas de emprego de um Pelotão de PoHcia do 

Exército enquadrado em um Batalhão de Polícia do Exército, visando elucidar as 

possibilidades desta fração, mesmo entendendo que por ser uma fração valor 
pelotão a comparação ideal é diante de um Pelotão PE orgênico de uma Brigada. 

Porém em contrapartida as missões que foram atribuídas a esta fração no Haiti mais 

se aproximam as diversas missões executada por um OMPE. 
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Logo fazendo um breve levantamento doutrinário e de emprego específico, 

um Pelotão PE quando enquadrado em uma Companhia de Polícia do Exército, 
poderá executar missões de controle e balizamento de trânsito, escolta de presos, 

policiamento ostensivo, segurança de autoridade, controle de distúrbios e quando 

enquadrado na Companhia de Escolta e Guarda, realizará as missões de escolta de 

comboio e de autoridades (BRASIL, 2012b). 

É interessante observar que um Pelotão PE orgânico de uma Brigada, possui 
basicamente as mesmas atribuições, claro que em virtude do seu efetivo em 

proporções menores que a de um batalhão, e por este motivo o acp doutrinário 
desta fração é maior que a de um pelotão que compõe as companhias orgânicas de 

uma OMPE (BRASIL, 1966a). 
O que ficou claro durante a compreensão das respostas oferecidas pelos 

entrevistados, foi o fato de que o entendimento da necessidade de um efetivo de 

maior volume e de qualificação variada e específica, como acontece com um 
Pelotão PE orgânico de uma Brigada, não influenciaram no efetivo desta fração, 
nem na sua preparação quando empregada no contexto da MINUSTAH. 

Analisando as entrevistas realizadas, conforme descrito no capítulo 2, que 

embora tendo englobado um efetivo reduzido de colaboradores, em virtude do 
próprio universo existe em condições de colaborar, puderam ter sua importância 

ressaltada pela clareza proporcionada pelo emprego recente no Haiti, observou-se 

que as perguntas 2, 3 apontaram uma unanimidade de pensamento no que se refere 

ao efetivo e preparo desta fração para a participação na MINUSTAH. 

Para o questionamento 2 "O Sr considera que o efetivo proposto para o seu 

Pelotão foi suficiente para cumprir a missões tipo polícia exercidas no Haiti", obteve 
se unanimidade quanto ao entendimento que o efetivo era menor que o necessário 

para o cumprimento das missões propostas. Todos os entrevistados consideraram 
seus efetivos reduzidos prejudicaram de alguma maneira o cumprimento das 
missões ou o sistema de rodízio por ocasião do descanso e dos arejamentos. 

Já na pergunta 3 "O Sr durante a preparação (EPECSUPEL) teve o 

adestramento adequado para o efetivo do seu pelotão frente as missões que Ihes 

foram atribuídas no decorrer da missão?", constatou-se que houve variações quanto 

às missões destinadas ao Pelotão de Polícia do Exército. Ficou evidenciado que as 
missões destinadas à fração em questão variaram dentre os contingentes, ora por 
entendimento da dificuldade do cumprimento em virtude entre falta de efetivo, ora 
por ocasião da falta de entendimento da célula de planejamento do Estado Maior do 
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BRABAT, quanto as suas capacidades de emprego. Este último apontamento no 

que se refere aos conhecimentos de capacidades de um Pelotão de Polícia do 

Exército, pode ser um fator explicador consonante com o emprego de efetivos 

menores que os necessários e com relação a preparação não tão completa 

realizada ainda em solo brasileiro. 

A quarta pergunta do questionário permitiu entender a complexidade em 

cumprir dois tipos específicos de missão. A primeira levantada foi a escolta de 
comboio, realizada constantemente por esta fração no Haiti. Para esta missão além 
do efetivo, também foi apresentado como dificuldade a falta de militares 

especializados, assim como a falta do material necessário para a missão. A segunda 
levantada foi o emprego do Pelotão PE em missões de controle de distúrbio. Para 

este tipo de missão ficou claro que para o seu cumprimento seria necessário o 
emprego do pelotão como um todo, que por sua vez encontra como obstáculo a 

necessidade do planejamento do rodízio do arejamento do militares deste pelotão. 
Assim, por meio da análise dos questionamentos anteriores, percebe-se que 

a falta de um efetivo adequado compromete de sobremaneira o cumprimento das 

missões, dificulta o sistema de rodízio para o descanso e arejamento, assim como 

impede o emprego em determinadas missões. Embora haja uma preocupação 

grande e necessária por parte do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro com o 

preparo e adestramento das tropas da Força Terrestre para o emprego nas 

operações de paz, por meio de instruções e adestramentos, ainda percebe-se que o 

preparo encontra deficiências claras. 

As respostas obtidas com a pergunta "Caso houvesse a possibilidade de 

exercer a mesma função em um ambiente operacional correspondente sob a égide 
da ONU, qual seria seu assessoramento, no que diz respeito à composição deste 

pelotão?", induzem a conclusão da clara conscientização dos militares que 

exerceram a função de comandante de Pelotão PE no Haiti, quanto à importância de 

compor o pelotão de forma frações, nível grupo, constituídas por militares com 

especializações específicas para o cumprimento de missões do tipo polícia assim 

como as missões de escoltas de comboio e autoridades. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho, suas questões de estudo, assim como os objetivos 

propostos, foram contemplados com a investigação realizada, que por sua vez 
atendeu as pretensões do caso envolvido, ampliando a compreensão sobre o 
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emprego do Pelotão de Polícia do Exército sob a égide da Organização das Nações 

Unidas, em operações de paz, principalmente as realizadas no Haiti. 

O Exército Brasileiro com o sucesso da MINUSTAH obteve grande projeção 

internacional, como potência militar dotada de grande capacidade para o exercício 

de operações de manutenção da paz, e vem procurando aprimorar seu 

adestramento de modo a melhor cumprir as missões impostas pela ONU. Portanto, 

deverá sim englobar em sua preparação, um melhor entendimento sobre como 
melhor empregar suas frações, o que no caso desse estudo refere-se 

especificamente ao Pelotão de Polícia do Exército, fração esta encarregada das 
mais difíceis tarefas em ambientes operacionais caóticos e desequilibrados. 

A necessidade de realizar a complexa análise pós-ação, de uma missão de 

longa duração, cabe ao Centro Conjunto de operações Conjuntas de Paz, que com 
intuito de melhor preparar os contingentes que venham a compor futuras missões de 

paz, realiza estudos sistemáticos embasados nas experiências anteriores do Brasil 

em ambientes conflituosos para manter a paz. Como instrumento, via de regra 
emprega militares que antecederam os contingentes a serem enviados para 

passarem suas experiências pessoais e profissionais. Porém é importante ressaltar 

que mesmo com essa integração, o reflexo para o Pelotão de Polícia do Exército, no 

que tange principalmente ao seu efetivo e composição não sofreram alterações 
significativas para o emprego no Haiti. 

Embora as experiências passadas colaborem para melhor preparação da 

tropa, no caso Pelotão PE no Haiti, o que pode ser observado foi a insistência em 

manter efetivos embora variados, reduzidos para as competências inerentes e 

missões impostas. 
Ainda no contexto da análise doutrinária, pode ser observado que o 

desconhecimento das características desta fração, alguns contingentes passaram a 

empregar o Pelotão de Polícia do Exército, como um pelotão orgânico de um 

Batalhão Motorizado. Ou seja, ficou claro que alguns contingentes deixaram de 
observar características peculiares, oriundas da própria qualificação soldado policial 

de QM 07-29, o empregado como um soldado fuzileiro, de QM 07-01. 

As entrevistas permitiram inferir conclusões que corroboraram as pesquisas 

realizadas na revisão bibliográfica do assunto. Tratou-se de um componente 
fundamental para as considerações finais do presente trabalho, enriquecendo-o, 
respondendo aos problemas formulados e alcançando o objetivo geral e os 
intermediários. 
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Quanto ao emprego do Pelotão de Polícia do Exército, concluiu-se que é 

válido e mais coerente equipará-Ios aos Pelotões orgânicos de uma Brigada de 

Infantaria, em composição, dentre especialidades específicas, no nível fração 

constituída, efetivo e material orgânico. Uma vez composto por frações inteiras, no 

nível grupo, compostas por policiais do exército, seguranças de autoridades, 

batedores militares, esta fração teria condições de agraciar seu batalhão com a 

plenitude das suas competências, garantido o bom cumprimentos das missões 

impostas pelo ambiente operacional e por seu estado maior. 
Por fim, principalmente por meio das respostas obtidas nas entrevistas 

distribuídas, conclui-se que o emprego do Pelotão de polícia do Exército em missões 

de paz, são principalmente, amplo na sua forma de emprego, ou seja, atuando de 
maneira diversificada e constante, pois a rotina de um Batalhão de Paz, favorece e 
muito o emprego deste tipo de fração. É difícil, inclusive na literatura, encontrar 

casos claros e evidentes de como empregar esta fração, tornando clara, a 
dificuldade de encontrar um QCP adequado, que possibilite um emprego acertado. 

5. CONCLUSÕES 

Levando em consideração o que foi exposto no presente trabalho, sua análise 

bibliográfica e ainda baseando-se nas entrevistas realizadas acerca dos principais 
tópicos relacionados ao objetivo deste trabalho de conclusão de curso, chega-se às 
seguintes conclusões: 

Nenhuma fonte de consulta utilizada neste trabalho de conclusão de curso 

aborda o emprego do Pelotão de Polícia do Exército em missões de Paz. Portanto 
fica clara a importância do estudo de caso específico, coerente com o ambiente 

operacional em questão, a ser realizado pelo CCOPAB, de forma a sanar possíveis 
discrepâncias no que diz respeito ao efetivo a ser emprego, tendo em vista as 

missões que Ihes serão atribuídas. 

Ficou claro que há grande necessidade de militares com conhecimento das 
funções exercidas por esse tipo de fração, venham a compor a célula do G3, oficial 

do Estado Maior responsável pelo planejamento das operações. Essa questão 

poderia ser sanada com a participação de militares com este conhecimento para 
compor essa célula ou durante o preparo no EPECOEM, serem inseridos assuntos 
temáticos e de origem policial. 
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Com relação ao efetivo a ser empregado, pôde ser observado que o que mais 

se aproxima do ideal é a equiparação desta fração aos Pelotões de Polícia do 

Exército orgânicos de uma Brigada. Este pelo seu efetivo robusto e qualificado para 

a diversidade de missões a serem exercidas, acarretariam em qualidade e 

capacidade para o cumprimento das missões. 

Finalmente, no intuito de colaborar com a imagem da instituição, que já 

provou ser capacitada para a participação nas operações de paz, sob a égide da 
ONU, todas as conclusões associadas às discussões expostas nesse trabalho, 
visaram propor uma sugestão de efetivo ideal para o Pelotão de polícia do Exército. 

Mesmo tendo o entendimento que operações de paz variam de acordo com os 
ambientes caóticos em que elas venham a ocorrer, o embasamento desse trabalho, 

nas experiências dos militares que comandaram esta fração no Haiti, com certeza 
poderão servir como base para o planejamento do QCP do Pelotão de Polícia do 

Exército. 
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ANEXO A - ENTREVISTA REALIZADA COM A AMOSTRA SELECIONADA ACERCA 

DO EMPREGO DO PELOTÃO DE POlÍCIA DO EXÉRCITO EM OPERAÇÕES DE 

MANUTENÇÃO DA PAZ. 

ESCOLA DE APERFEiÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

o presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do 
Cap Inf Felipe Lopes Brandão (Capitão de Infantaria - Tu 2008 AMAN), cujo o emprego vise 
colher relatos, opiniões e experiências acerca do emprego do Pelotão de Polícia do Exército 
na MINUSTAH. 

De forma a adequar o emprego de um Pelotão de Polícia do Exército em missões de 
Operações de Manutenção da Paz, sob a égide da ONU, o senhor foi selecionado para 
responder as perguntas da presente entrevista. 

Vossa experiência irá colaborar sobremaneira para a presente pesquisa científica, 
contribuindo para o planejamento de emprego do Pelotão de Polícia do Exército em futuras 
missões em que o Exército Brasileiro venha a participar. 

Desde já, este oficial agradece a atenção e presteza, e me coloco à disposição para 
possíveis esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Tel: (21) 981816792 
E-mail: Brandão@live.com 

I IDENTIFICAÇÃO 
1. Qual o seu posto atual? 

( ) Maj () Cap ( ) Tem 

I ENTREVISTA 
2. O Sr exerceu a função de comandante de Pelotão de Polícia do Exército no 

Haiti durante que perfodo? 

3. O Sr durante o adestramento de preparação (EPECSUPEL) teve tempo 
suficiente para adestrar o efetivo do seu pelotão para as missões que Ihes foram 
atribuídas no decorrer da missão? 

4. O Sr considera que o efetivo proposto para o seu Pelotão foi suficiente para 
cumprir a missões tipo polícia exercidas no Haiti? 

5. Dentre as missões executadas na missão de paz do Haiti, qual o Sr entende 
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que teve mais dificuldade e por quê? 

6. O Sr acredita que as dificuldades enfrentadas poderiam ser minimizadas com a 
participação de militares mais qualificados para as missões especificas do tipo 
polícia e por efetivos maiores? 

7. Caso houvesse a possibilidade de exercer a mesma função em um ambiente 
operacional correspondente sob a égide da ONU, qual seria seu 
assessoramento, no que diz respeito à composição deste pelotão? 

8. O Sr gostaria de contribuir com mais alguma informação pertinente ao emprego 
do Pelotão de Polícia do Exército, para missões de paz, levando em 
consideração sua experiência no Haiti? 

Obrigado pela colaboração. 
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