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A terrível realidade da civilização é que 

sempre depende de luta. Todas as 

grandes sociedades foram baseadas no 

sucesso militar [...]  

(Lacey e Danziger)



RESUMO 

 

Esta dissertação teve como pretensão ampliar o cabedal de conhecimento 

acerca do ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados no Centro Conjunto 

de Operações de Paz do Brasil, servindo como pressuposto teórico para outros 

estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa, e também como uma forma de 

se buscar a conscientização das autoridades militares em todos os níveis sobre os 

riscos admitidos quando das lacunas no ensino de DICA para os militares que 

representarão o Brasil em missões de paz no exterior. Para tanto, por meio de uma 

avaliação a cerca do conteúdo de DICA e sua aplicabilidade, buscou-se verificar a 

existência ou não de diferenças significativas entre os desempenhos cognitivos de 

dois grupos de militares, sendo um submetido ao treinamento no CCOPAB e outro 

não. Tudo com a finalidade de levantar indícios que apontassem para a construção 

de um modelo teórico-prático de ensino. Embora o presente estudo não tenha 

refutado a sua hipótese nula (H0), depois de comparados dois grupos da amostra 

definida, pôde-se observar que o ensino do DICA no CCOPAB atende a todos os 

parâmetros da ONU e alguns do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Porém, 

não contribui significativamente para que o desempenho cognitivo dos militares os 

quais foram submetidos ao seu treinamento de preparação para execução de 

missão de paz, principalmente no que se refere ao nível de domínio cognitivo da 

aplicação, seja superior ao dos militares que por lá não passaram. Portanto, não é 

garantido que os militares treinados pelo CCOPAB, no que tange ao DICA, 

apresentem melhor desempenho quando em missões de paz do que aqueles que 

não o foram. Uma maneira plausível para superar este problema seria o processo de 

ensino contemplar um “balanço entre teoria e prática capaz de conduzir os diferentes 

militares participantes de uma operação de paz a um alto grau de competência 

profissional” por meio da obtenção do domínio cognitivo relativo aos níveis do 

conhecimento e da compreensão com prioridade perante a obtenção do domínio 

referente à aplicação. Do contrário, o Brasil pode não obter sucesso no cumprimento 

de sua missão no Haiti caso os seus militares não orientem o seu comportamento 

mediante a adoção de uma conduta ética. 

 

Palavras-chave: Operações de Paz. Preparação dos Oficiais do Exército Brasileiro. 

Direito Internacional dos Conflitos Armados.



ABSTRACT 

 

This thesis had the intention to expand the body of knowledge about teaching Law of 

Armed Conflict (LOAC) at CCOPAB, serving as theoretical framework for other 

studies that follow this same line of research, and also as a way to get the awareness 

of the military authorities at all levels about the risks admitted regarding the gaps in 

the teaching of LOAC for the military who will represent Brazil in peacekeeping 

missions abroad. To this end, through an assessment about the content of LOAC 

and its applicability, we attempted to verify the existence of significant differences 

between the cognitive performance of two military groups, one of them being 

subjected to training at CCOPAB and another that was not .  All that stuff  in order to 

raise evidence that points toward the construction of a theoretical and practical model 

of teaching. Although this study has accepted its null hypothesis (H0) after having 

compared two groups of the sample set, it was observed that the teaching of LOAC 

at CCOPAB meets all the parameters of the UN and some of the International 

Committee of the Red Cross. However, that does not contribute significantly to the 

cognitive performance of the military who underwent their training in preparation for 

execution of peacekeeping missions, particularly regarding to the level of cognitive 

domain of application is higher than the military who had passed there. So it's not 

guaranteed that the military trained by CCOPAB, in relation to LOAC, is able to 

perform better when in peacekeeping missions than those who were not trained. A 

plausible way to overcome this problem would be to consider the process of teaching 

as a "balance between theory and practice that can lead different participants in a 

peacekeeping operation to a higher degree of professional competence" by obtaining 

the cognitive domain on the levels of knowledge and understanding as a priority 

before getting on the application domain. Brazil may otherwise fail to fulfill its mission 

in Haiti if its military does not guide their behavior by adopting an ethical conduct. 

 

Keywords: Peacekeeping Operations. Preparation of Brazilian Army Officers. Law of 

Armed Conflict (LOAC). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro choque de civilizações contrapondo ocidentais a orientais de que 

se tem notícia se deu por volta do início do século V ac. A ascensão de Ciro, o 

Grande, ao trono do insipiente Império Persa permitiu que se reunissem tribos 

árabes dispersas em torno de uma forte autoridade que não tardou em nutrir anseios 

expansionistas. Nesta conjuntura, se deu a primeira tentativa de invasão da Grécia 

pela Pérsia o que caracterizou, não apenas a invasão física da Europa, mas o 

primeiro embate entre duas culturas com valores extremamente distintos1. 

Seguindo esta idéia, ao longo da história, simultaneamente ao 

desenvolvimento do comércio e dos meios de produção, as relações internacionais 

se intensificaram, juntamente com as tensões provocadas por disputas que 

culminavam em conflitos armados.  

Paralelamente, as regras de coexistência e os meios e métodos de combate 

evoluíram ao ponto em que a letalidade do campo de batalha e os princípios básicos 

de civilidade inerentes à pessoa humana tornaram-se incongruentes. Assim, a 

regulação da convergência dessas duas variáveis se fez necessária por ocasião da 

elaboração dos primeiros instrumentos jurídicos de cunho humanitário2. 

Desde então, diferentes Estados têm envidado esforços no sentido de adaptar 

os seus ordenamentos jurídicos internos e a instrução de suas forças armadas 

segundo os princípios humanitários. Porém, os conflitos armados inexoravelmente 

mutáveis ao longo do tempo continuam a impor desafios os quais se caracterizam 

pela reedição do antigo choque de civilizações3.   

Sendo assim, o Brasil como Estado Democrático de Direito com potencial 

econômico invulgar deverá se preparar para eventuais desafios futuros, conforme 

prevê a Estratégia Nacional de Defesa, cuja superação dependerá da capacidade 

profissional de seus militares em especial a dos seus oficiais. Neste sentido, a 

presente investigação pretende verificar em que medida o ensino do DICA no 

CCOPAB influencia o desempenho cognitivo de militares que cumpriram missão de 

 
1 HOLLAND, Tom. Fogo Persa: O Primeiro Império Mundial e a Batalha Pelo Ocidente. São Paulo: 

Record, 2006. 
2 NASSIF PALMA, Najla. O Direito Internacional dos Conflitos Armados, 2011. Palestra realizada para 

o Estágio de Líderes de Fração em Missões das Nações Unidas no Centro Conjunto de Operações 
de Paz Do Brasil, Rio de Janeiro, em 29 de março de 2011.  

3 LIND, William S. Compreendendo a Guerra de Quarta Geração. Military Review, Fort Leavenworth, 
v. 85, n. 1, p. 13-17, jan-fev. 2005. 
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paz e foram submetidos ao treinamento deste EE. Espera-se, assim, que as 

informações adquiridas sirvam de subsídio para uma possível discussão acerca da 

difusão do conteúdo do DICA perante os oficiais de infantaria subalternos de carreira 

do Exército Brasileiro com vistas a garantir que estes apresentem um nível de 

aprendizado suficiente para possibilitar-lhes aplicar os preceitos desta norma 

durante a condução de suas frações no cumprimento de missões de paz. 

A presente seção tem por finalidade contextualizar o tema de estudo, 

abordando os conceitos envolvidos na problemática em questão, e apresentando as 

justificativas para a realização do trabalho, bem como as contribuições que a 

pesquisa pretende apresentar para a evolução da Doutrina Militar Terrestre. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar os antecedentes do problema, 

a formulação do problema e os alcances e limites da investigação. 

Supondo que a observância e o estrito cumprimento dos preceitos do Direito 

Internacional Humanitário (DIH), também conhecido como Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA), na condução das operações de paz pode influenciar 

significativamente o comportamento do militar quando em operações, Pergunta-se: 

qual a conseqüência disto para a preparação dos militares do Exército Brasileiro, em 

especial a dos seus oficiais de infantaria subalternos de carreira? O ensino do DICA 

no CCOPAB4 contribui significativamente para a preparação destes militares? Em 

operações reais, o que é ensinado acerca do DICA pode influenciar a atuação do 

militar combatente? A experiência concreta dos militares em operações de paz é 

suficiente para que eles se tornem capazes de aplicar o DICA em situações 

posteriores? Em suma, qual a contribuição do Centro Conjunto de Operações de 

Paz do Brasil para a preparação cognitiva dos oficiais de infantaria subalternos de 

carreira no que tange à aplicação do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

quando em cumprimento de missões de paz como comandantes de pelotão? 

Sabe-se que o fiel cumprimento do que é previsto no Direito Internacional dos 

 
4 O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil foi criado em 23 de fevereiro de 2005, sob a 

denominação de Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOpPaz) que teve como primeira 
incumbência conduzir o preparo da então Brigada Haiti, 3º Contingente. Atualmente, tem por missão 
apoiar a preparação de militares, policiais e civis brasileiros e de nações amigas para missões de 
paz e desminagem humanitária. 
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Conflitos Armados exerce influência significativa por ocasião da condução das 

operações (sejam elas de paz ou não), se tanto os responsáveis pelos 

planejamentos quanto os executores conhecem a norma e estão dispostos a cumpri-

la. Portanto, uma série de detalhes deve ser observada para que a tropa não viole 

alguma norma tipificada pelo DICA e tenha que, dessa forma, responder perante um 

tribunal penal internacional5.    

Na historiografia militar há registros de violações do DICA durante o 

desencadeamento de operações de combate devido à combinação de uma série de 

fatores os quais concorrem para que qualquer fração em campanha apresente uma 

tendência natural ao “crime de guerra”. A maior ou menor propensão a esta violação 

dependerá da supressão destes fatores sendo um destes a instrução concernente 

ao conteúdo da norma e à conscientização acerca da sua importância6. 

Para agravar esta situação, o DICA apresentou-se como um dos 

desdobramentos mais complexos da evolução das relações internacionais modernas 

oriundo de uma situação extrema que foi a violência armada desencadeada entre 

Estados. Aliado a isso, com o tempo, os entes estatais perderam a exclusividade na 

condução dos conflitos para os grupos não-estatais7. 

Como o Estado deixou de deter o monopólio da força, o exercício da violência 

passou a ser conduzido por grupos adversos os quais não pautam suas ações pela 

observância das leis internacionais e, assim, não medem esforços no sentido de 

atingir os seus fins qualquer que sejam os meios mesmo que estes tenham por base 

o ataque surpresa (terrorismo tem por base o ataque surpresa sem que o agressor 

revele ostensivamente suas intenções)8.  

Neste novo contexto, os objetivos políticos do beligerante normalmente mais 

frágil transcendem o objetivo nacional tipicamente almejado pelo Estado (quando 

esse é o agente internacional) e às vezes se submetem aos interesses econômicos 

de organizações corporativas de capital privado ou até mesmo às prioridades dos 

valores culturais9.     

 
5 DAVIDSON, Michael J. Tenente-Coronel. A Responsabilidade do Oficial de Estado-Maior por 

Crimes de Guerra. Military Review, Fort Leavenworth, v. 84, n. 2, p. 21-29, abr-jun. 2004. 
6 RIELLY, Robert Tenente-Coronel. A Tendência para os Crimes de Guerra. Military Review, Fort 

Leavenworth, v. 90, n. 1, p. 58-65, jan-fev. 2010. 
7 JUBILUT, Liliana Lyra. Não Intervenção e Legitimidade Internacional. São Paulo: Saraiva, 2010.  
8 ETZIONI, Amitai. Terroristas: Nem Soldados nem Criminosos. Military Review, Fort Leavenworth, v. 

89, n. 5, p. 02-14, set-out. 2009. 
9 SILVA, Carlos Alberto Leite da. A Influência das Questões Humanitárias nos Conflitos    

Armados Atuais. 2008. Dissertação (PPGCP-UFF/UNIFA) – Universidade Federal Fluminense, 
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Se o estabelecimento de regras com o objetivo de limitar a condução dos 

conflitos nunca foi simples, atualmente, esta tarefa constitui um desafio ainda mais 

complexo. O inimigo (ou a força adversa10) cada vez mais furtivo à identificação 

utiliza meios cujo emprego não demonstra a menor preocupação com eventuais 

baixas civis e ainda buscam semear o medo entre a população por meio de atos de 

violência, com o fim de atingir suas metas de uma forma secreta11. 

Portanto, as formas de consecução dos objetivos nacionais dos Estados por 

meio do emprego de sua expressão militar deverá ser revista para que a dignidade 

da pessoa humana seja observada na condução de uma operação de paz ou até 

mesmo de um conflito interestatal.  

De maneira análoga à necessidade de se considerar o componente civil 

presente no campo de batalha dos conflitos assimétricos, será verificado a influência 

do ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados na preparação dos oficiais 

de infantaria subalternos de carreira do Exército Brasileiro para o cumprimento de 

missão em um contexto de operação de paz. 

Sendo assim, a fim de verificar se o ensino do DICA no CCOPAB contribui 

significativamente para a preparação dos oficiais de infantaria subalternos de 

carreira, foi formulado o seguinte problema: 

Tendo em vista contribuir para que os oficiais de infantaria subalternos de 

carreira em operações acatem plenamente as normas do DICA face às inúmeras 

situações de tensão possíveis de ocorrer durante o cumprimento de missões de paz, 

o ensino do DICA, no CCOPAB, contribui significativamente para que esta categoria 

de oficiais possa atingir um nível de domínio cognitivo destinado a subsidiar a 

aplicação prática deste instrumento de Direito Internacional Público? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

A fim de melhor identificar e detalhar as distintas ações a serem realizadas 

para dar resposta à pergunta formulada como problema de investigação, foram 

 
2008. Disponível em: <www.abed-defesa.org/page4/page8/page9/page13/.../carlosleite.pdf>. 
Acesso em: 20 jul. 2010.  

10Conforme o Glossário das Forças Armadas, força adversa são as pessoas, grupos de pessoas ou 
organizações cuja atuação comprometa o pleno funcionamento do estado democrático de direito, a 
paz social e a ordem pública.  

11ETZIONI, Amitai. Terroristas: Nem Soldados nem Criminosos. Military Review, Fort Leavenworth, 
v. 89, n. 5, p. 02-14, set-out. 2009. 
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traçados o objetivo geral, para descrever a finalidade principal da investigação de 

estudo, e os objetivos específicos, que pretendem descrever o caminho lógico 

percorrido para solucionar o problema. 

 Sendo assim, o objetivo geral é verificar a existência ou não de diferenças 

significativas entre os desempenhos cognitivos de dois grupos de militares, sendo 

um submetido ao treinamento no CCOPAB e outro não, por meio de uma avaliação 

acerca dos conhecimentos do DICA e sua aplicabilidade e, ainda, levantar indícios 

que apontem para a construção de um modelo teórico-prático de ensino. 

No intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado no trabalho: 

a. Revisar a bibliografia pertinente às operações de paz, ao Direito 

Internacional dos Conflitos Armados, e à formação dos oficiais de carreira 

combatentes do Exército Brasileiro juntamente com a preparação destes no 

CCOPAB, abordando a carga horária e formas de exposição do assunto; 

b. Descrever a importância da observância do DICA na condução das 

operações de paz; 

c. Analisar os Plano de Disciplinas (PLADIS) da AMAN e o SGTM (Módulo 

Padronizado de Treinamento Genérico da ONU, sigla em inglês) da ONU a fim de 

verificar como é realizado o ensino do DICA segundo o PLADIS e o CPTM (Material 

de Treinamento do Núcleo de Preparação da ONU, sigla em inglês) da ONU, 

respectivamente; 

d. Selecionar uma amostra de pelo menos 50 oficiais não aperfeiçoados que 

tenham se formado na AMAN até o ano de 2006, inclusive, que fizeram parte dos 

contingentes da Força de Paz Brasileira no Haiti;  

e. Selecionar uma amostra de pelo menos 25 oficiais não aperfeiçoados que 

tenham se formado na AMAN até o ano de 2006, inclusive, que não fizeram parte 

dos contingentes da Força de Paz Brasileira no Haiti;  

f. Concluir se as variáveis estudadas concorrem para que os dois grupos 

experimentais de oficiais selecionados apresentam diferença significativa no 

aprendizado do DICA até o nível de domínio cognitivo da aplicação. 

 

1.3 HIPÓTESE 
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Trata-se de um estudo quantitativo cuja suposição norteadora está descrita a 

seguir: supondo que haja o ensino formal do DICA no Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) verifica-se que ele é eficaz para fornecer 

aos oficiais de infantaria subalternos de carreira do Exército Brasileiro conteúdo 

relativo a esta norma de forma a torná-los capazes de aplicar e fazer aplicar os seus 

preceitos em um contexto de operação de paz. 

Foram elaboradas, então, duas hipóteses estatísticas, apresentadas a seguir 

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

H0 – Não haverá diferença significativa entre os desempenhos cognitivos 

médios intergrupos em virtude do ensino do DICA no CCOPAB; 

H1 – Haverá diferença significativa entre os desempenhos cognitivos médios 

intergrupos em virtude do ensino do DICA no CCOPAB. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

No que concerne à educação, pressupõe-se que o ato de formar alguém se 

dê por meio do estabelecimento de parâmetros destinados à orientação do processo 

educacional, abrangendo as áreas cognitiva, psicomotora e afetiva do 

conhecimento.  

Foi, pois, dentro dos limites desta idéia, que o trabalho em questão se 

desenvolveu: focado na preparação cognitiva do oficial de infantaria subalterno de 

carreira do Exército Brasileiro no CCOPAB para cumprir missão de paz, já que tratar 

da formação seria demasiadamente complexo e ambicioso. Isto porque o ato de 

formar pressupõe que haja atuações no campo cognitivo, psicomotor e 

principalmente afetivo. 

Embora seja o curso da Academia Militar das Agulhas Negras que fornece a 

base do conhecimento ao oficial do Exército Brasileiro cujo conteúdo busca subsidiar 

a atuação do futuro profissional em todas as suas esferas de atuação, o presente 

trabalho focou a preparação do oficial subalterno de infantaria de carreira que 

comandou pelotão de infantaria constituído na “Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti” (MINUSTAH). Foi, portanto, no escopo desta preparação que 

se abordou o ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados pois, como bem 
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afirmou RIELLY (2001, p. 58) acerca dos crimes cometidos contra civis, em 16 de 

março de 1968 na localidade de My Lai, Vietnam: mesmo que os comandantes de 

companhia sejam excelentes líderes, a capacidade do tenente comandante de 

pelotão em incutir valores na sua tropa e exigir comportamento alinhado com os da 

Instituição constitui fator preponderante para que ela não apresente desvios  de 

conduta durante as operações. 

Considerando, então, os diversos níveis de ensino (fundamentados nos 

escalões de comando), seria pertinente averiguar como é realizada a divulgação 

deste instrumento internacional e se o ensino deste conteúdo influencia a 

preparação dos comandantes de pelotão de infantaria em operações de paz. 

Portanto, a imagem do Exército Brasileiro e do Brasil, se tomado como um país com 

um sistema político calcado no estado de direito perante a comunidade internacional 

de nações, dependerá da capacidade que o sistema operacional manobra da Força 

Terrestre terá em cumprir suas missões com o máximo de eficácia. Entretanto, a 

eficiência dele dependerá da capacidade de atingir os objetivos da Força com o 

mínimo de prejuízos à integridade física e moral das eventuais vítimas de um conflito 

armado.  

Isto se deve ao fato de que qualquer fração em combate, por mais 

disciplinada, preparada e profissional que possa parecer, apresenta uma propensão 

a praticar “crime de guerra”12. Mesmo após My Lai, Abu Ghraib13, outros casos 

similares de violação de direitos humanos em um quadro de conflito armado 

ocorreram e ainda podem ocorrer caso não se tome as medidas necessárias para se 

evitar tal ocorrência14.  

Portanto, os militares do Exército Brasileiro, a exemplo do que foi praticado 

por militares do Exército dos Estados Unidos da América, não estão imunes à pratica 

de atos criminosos cujo controle total dos fatores motivadores não é possível de se 

exercer. Entretanto, é razoável admitir que as variáveis que determinam tal prática 

podem ser trabalhadas de forma a se minimizar a possibilidade de ocorrência do 

“crime de guerra”, sendo o ensino do DICA uma das que pode contribuir para se 

 
12 Aqui tomado como violações de Direitos Humanos em um contexto de conflito armado. O termo 

“guerra”, neste caso, não deve ser entendido segundo o seu conceito clássico, mas sim conforme 
o entendimento do senso comum: um conflito qualquer sem que se considere os contendores.  

13 Ambos os nomes referem-se, respectivamente, a localidades da Ásia e Oriente Médio onde houve 
violações do Direito Internacional dos Conflitos Armados contra não-combatentes: civis (My Lai) e 
prisioneiros de guerra (Abu Ghraib). 

14 RIELLY, Robert Tenente-Coronel. A Tendência para os Crimes de Guerra. Military Review, Fort 
Leavenworth, v. 90, n. 1, p. 58-65, jan-fev. 2010. 
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evitar tais crimes. 

Outra consideração importante, conforme CINELLI (2009), é que a 

capacidade de uma força militar em seguir fielmente os princípios estabelecidos pela 

norma do DICA atua como fator multiplicador do poder relativo de combate15 pois o 

inimigo na expectativa de não ter a sua dignidade ferida após se render perde, por 

sua vez, a motivação para o combate na presença do que Clausewitts chamou de 

oposição das forças morais. Isto se deve ao fato de que a aplicação deste poder 

brando paralelamente ao poder duro se baseia na plena confiança do inimigo de que 

a força militar oponente norteia a aplicação de seu poder bélico pelo conjunto de 

garantias internacionais cuja adesão ao cumprimento foi ratificada por vários 

Estados, inclusive pelo algoz.  

Autores tais como KRIEGER (2004) e JARDIM (2006) defendem a inclusão 

do ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados nos currículos de 

graduação em Direito em virtude da instituição, por meio do Estatuto de Roma, do 

Tribunal Penal Internacional (TPI). Percebe-se, então, a preocupação dos estudiosos 

do meio no sentido de que uma parcela de profissionais do ramo jurídico se 

especializasse nesta vertente do Direito Internacional. Chega-se à conclusão de que 

os operadores do Direito, ou seja, a quem caberá a condução processual de 

supostos casos de violação de direitos, estão interessados no estudo desse ramo. 

Por que, então, o profissional militar cuja essência da carreira está voltada para a 

condução de homens em um quadro de hostilidade armada não deveria ao menos 

saber aplicar este instituto de normas uma vez que se encerram nele as principais 

responsabilidades de decidir sobre a administração da violência armada delegadas 

pelo Estado? Em suma: os responsáveis por operar o direito demonstram cada vez 

mais interesse em aprender sobre o DICA. Todavia, para não ter que responder 

criminalmente o profissional militar a quem caberá observar os limites desta norma 

durante a condução das hostilidades, domina o seu conteúdo de forma que seja 

capaz de aplicá-lo satisfatoriamente?  

Neste sentido, este trabalho se justifica por promover uma discussão 

embasada em procedimentos científicos a respeito de um tema atual e de suma 

importância para a orientação dos procedimentos a serem adotados pelos militares 

 
15 Trata-se da comparação do poder de combate de uma força militar com outra em um local e 

momento específicos. O poder de combate, por sua vez, é definido, basicamente, segundo a 
avaliação das unidades de manobra, do apoio de fogo e da liderança dos comandantes. 
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em operações de paz uma vez que o Brasil é signatário das quatro Convenções de 

Genebra, dos seus Protocolos Adicionais e de vários outros tratados internacionais 

atinentes ao respeito aos Direitos Humanos. Além disso, a Constituição Brasileira, 

por meio dos parágrafos 2º e 3º do seu artigo 5º admite o caráter16 constitucional 

destas normas internacionais. Outro motivo não menos importante é a criação do 

Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma, em 1998, entidade cuja 

autoridade para julgar em foro internacional crimes cometidos por autoridades civis 

ou militares mesmo que os fatos tenham ocorrido dentro do país em uma situação 

de conflito armado caracterizado, fora aceita pela representação brasileira17.  

O próprio módulo de treinamento da ONU define, conforme as diretrizes do 

Conselho de Segurança, que uma missão de paz somente pode ser executada se as 

operações puderem assegurar o respeito pela lei humanitária internacional (DICA) e 

pelos Direitos Humanos, incluindo os das mulheres e crianças dentro do conflito. Isto 

proporciona ferramentas práticas para que os “peacekeepers”18 diariamente 

exerçam suas funções efetivamente de acordo com as políticas e orientações da 

ONU19.  

Sendo assim, é possível admitir que a abordagem efetiva do DICA no 

CCOPAB pode evitar que este tipo de violação de direitos ocorra nas fileiras do EB 

em operações de paz. O cumprimento dos preceitos inerentes ao Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e as possíveis conseqüências do 

desrespeito aos seus ditames constituem preocupação por parte das forças armadas 

de muitos países. Desse modo, é fundamental investigar sobre como o Exército 

Brasileiro formalmente efetua a difusão desta norma de Direito Internacional Público 

por ocasião da preparação do seu oficial de infantaria subalterno de carreira com 

vistas ao seu emprego em missões de paz de forma que os ensinamentos por ele 

adquiridos não fiquem restritos ao nível de domínio cognitivo do conhecimento. 

 
16 Segundo o § 3º do art. 5º da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais caso sejam aprovados pelas 
duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, e por três quintos dos votos dos respectivos 
membros. 

17 JARDIM, Tarciso Dal Maso. O Brasil e o Direito Internacional dos Conflitos Armados. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2006. 

18 Termo em Inglês utilizado para designar de maneira genérica o pessoal empregado em missões ou 
operações de paz sem definir exatamente qual o tipo de missão: se é de manutenção ou 
imposição da paz. 

19 Tradução literal do Módulo de Treinamento da ONU (UN Core Predeployment Training Material - 
CPTM). 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Há algum tempo, o homem recorre à força para solucionar questões 

conflituosas em cujo escopo os interesses e as necessidades de dois ou mais 

grupos sociais não se mostram passíveis de serem satisfeitos mediante alguma 

negociação. Neste sentido, a evolução dos meios de produção e a evolução das 

relações comerciais a eles inerentes suscitaram profundas modificações na 

execução da guerra no que diz respeito tanto aos princípios que justificam a eclosão 

das hostilidades quanto à forma de conduzir as operações1.  

Paralelamente, os efeitos da crescente letalidade dos meios e dos métodos 

de combate empregados, expõem, por vezes, a disparidade que se estabelece entre 

os contendores de um conflito se consideradas as suas capacidades bélicas. Sendo 

assim, verificou-se o surgimento de novas modalidades de conflitos. Estes, por sua 

vez, não somente tiveram os seus meios adaptados para se fazer frente a um 

inimigo mais forte militarmente, mas também sofreram uma reformulação nos 

objetivos políticos a serem atingidos2.   

Além disso, durante o período das grandes navegações e principalmente 

depois, a humanidade caminhou a largos passos em direção à interdependência das 

nações cujo estreitamento de laços, proporcionado pelo efeito aglutinador da 

globalização, reduziu as distâncias físicas e alterou as relações de trabalho, pondo 

em pauta discussões sobre o conceito de Estado, Soberania e Guerra. Neste 

sentido, à medida que as relações internacionais apresentavam-se cada vez mais 

complexas em virtude da diversidade de aspirações e valores culturais envolvidos, 

nas mais diversas questões verificou-se a necessidade de regulamentação formal 

uma vez que os costumes não mais se mostravam suficientes para regular a 

coexistência do Estado soberano. Sendo assim, no início do século XX e após longo 

e secular processo histórico, surgiu o Direito Internacional Público. Na sua esteira, 

consolidou-se o Direito Internacional dos Conflitos Armados (também conhecido por 

Direito Internacional Humanitário). Este, por sua vez, surgiu para ser aplicado e 

respeitado em períodos de crise ocasionados pelos conflitos armados em virtude das 

diversas situações de exceção que criam. Paulatinamente, desde o lançamento de 

 
1 JUBILUT, Liliana Lyra. Não Intervenção e Legitimidade Internacional. São Paulo: Saraiva, 2010.  
2 LIND, William S. Compreendendo a Guerra de Quarta Geração. Military Review, Fort Leavenworth, 

v. 85, n. 1, p. 13-17, jan-fev. 2005. 
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suas bases formais em 1864, o Direito Internacional Humanitário vem sendo 

adaptado devido à constante evolução das motivações e dos processos de combate 

aplicados (OLIVEIRA apud KRIEGER, 2004, p. 10)3. 

A participação do Brasil em missões internacionais de paz sob a égide de 

organismos internacionais constitui um dos fundamentos da Estratégia Nacional de 

Defesa que está sendo cumprida, conforme se verifica a atual Missão de 

Estabilização do Haiti. Se o Brasil, representado por suas Forças Armadas, está 

preparado para cumprir tal missão, disso não se tem dúvida. Entretanto, as Forças 

Armadas Brasileiras estão plenamente preparadas se considerados, também, os 

procedimentos legais que norteiam a conduta dos combatentes regulares para com 

combatentes adversos e para com a população civil? É possível admitir-se que 

novas modalidades de conflito (as quais antepõem Estados ou grupos cujos poderes 

de combate são extremamente desproporcionais) podem ensejar a participação do 

Brasil? A preparação do militar no âmbito do Exército Brasileiro, mais precisamente 

no que se refere ao CCOPAB, aborda, satisfatoriamente, os procedimentos a serem 

adotados em campanha por ocasião dos diferentes tipos de operações à luz do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados? E as normas propriamente ditas a ele 

inerentes?  

Para discutir tais aspectos, abordando as bases teóricas mais relevantes para 

o presente estudo, esta seção será dividida nos seguintes tópicos: o Brasil nas 

Operações de Paz, preparação dos Oficiais de Infantaria Subalternos de Carreira do 

Exército Brasileiro para a execução de Missões de Paz e Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (aqui tomado como sinônimo de Direito Humanitário, conforme 

art. 2ª da Portaria Normativa nº 916, de 13 de junho de 2008)4. 

 

2.1 O BRASIL NAS OPERAÇÕES DE PAZ  

 

As duas grandes guerras mundiais estabeleceram referências a partir das 

quais a comunidade internacional exprimiu de maneira mais clara o compromisso de 

“promover” a cooperação internacional e conquistar a paz e a segurança 

 
3 KRIEGER, César Amorim. Direito Internacional Humanitário: o precedente do Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal Internacional. Curitiba: Juruá, v. 1, 2004, p. 10. 
4 BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria Normativa nº 916, de 13 de junho de 2008. Aprova a Diretriz 

para a difusão e implementação do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) nas Forças 
Armadas. 
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internacionais5. 

Assim, a Liga das Nações foi criada após a Primeira Guerra Mundial por meio 

da assinatura do Tratado de Versalhes com este objetivo. Porém, não logrou êxito, 

pois ignorou os anseios das forças internacionais derrotadas neste conflito e não foi 

capaz de unir os aliados vitoriosos. Os Estados Unidos nunca se tornaram membro 

permanente da Liga e os demais, além de se afastarem, desarmaram-se enquanto 

os Estados preteridos pela Liga não se coligaram e foram dominados por ditaduras 

armadas. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Liga expulsou a União 

Soviética por ter atacado a Finlândia. Tal fato deixou patente a sua ineficiência em 

evitar a eclosão de novos conflitos6. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, os países vitoriosos, China, União 

Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, reuniram-se em Dumbarton Oaks, Estados 

Unidos de agosto a outubro de 1945 onde assinaram a Carta das Nações Unidas. 

Após isso, em uma conferência internacional, realizada em São Francisco em abril 

de 1945, os delegados representantes de 50 países deliberaram acerca das 

propostas dos vitoriosos e ratificaram em 26 de junho de 1945 a Carta das Nações 

Unidas a qual atualmente conta com 111 artigos e 19 Capítulos. Estes descrevem as 

finalidades, os princípios, os membros, os órgãos e os objetivos das atividades da 

ONU7. 

Embora, atualmente, a ONU exerça um papel de liderança nas discussões 

multinacionais e no desenvolvimento da lei internacional deve-se considerar que o 

estabelecimento do Direito Internacional dos Conflitos Armados por meio das 

convenções de Haia e de Genebra precedeu a instituição da ONU e devem 

influenciar a conduta das organizações internacionais nas atividades de manutenção 

da paz. 

No que tange à sua composição, a ONU estrutura-se nos seguintes órgãos: 

• A Assembléia Geral; 

• O Conselho de Segurança; 

 
5 WILKERSON, Philip R. Tenente Coronel, (Exército do reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte); RINALDO, Richard J. Tenente-Coronel (Exército dos Estados Unidos). Princípios para a 
condução de Operações de Apoio à Paz. Williamsburg: Instituto para Treinamento em Operações 
de Paz das Nações Unidas, 1996. 

6 Ibid. 
7 FORD, Tim General de Divisão (Exército dos Estados Unidos). Comandando Operações de 

Manutenção da Paz das Nações Unidas. Williamsburg: Instituto para Treinamento em Operações 
de Paz das Nações Unidas, 2004. 
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• O Conselho Econômico e Social; 

• O Conselho de Tutela; 

• A Corte Internacional de Justiça; e 

• O Secretariado. 

 

Basicamente, as questões de paz e segurança internacionais são tratadas no 

seio da Assembléia Geral, do Conselho de Segurança e do Secretariado. 

A Assembléia Geral é o principal órgão deliberativo da ONU e é composta por 

representantes de todos Estados-Membros, sendo que cada Estado tem direito a um 

voto. Seus trabalhos são agrupados em sessões nas quais são aprovados, dentre 

outros, o orçamento anual da ONU, inclusive no que diz respeito aos custos relativos 

às missões de paz. A principal sessão da Assembléia Geral é anual e geralmente 

ocorre de setembro a dezembro. Nela é eleito o novo presidente, bem como vinte e 

um vice-presidentes. No começo de cada sessão regular é realizado um debate 

geral dirigido por chefes de Estado e de Governo por meio do qual cada Estado 

expressa sua opinião acerca de questões internacionais8. 

O Conselho de Segurança possui a responsabilidade primária de manter a 

paz e a segurança internacionais. Atualmente é composto por cinco membros 

permanentes (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) e dez 

membros não-permanentes metade dos quais, anualmente, são eleitos pela 

Assembléia Geral para representar suas regiões por um período de dois anos. O 

Conselho age como representante de todos os membros da ONU. É a única 

organização do mundo com autoridade legal para determinar o uso da força ou da 

intervenção contra um estado soberano. Não obstante, a Assembléia Geral possa 

tecer considerações sobre a autorização de imposição da paz em virtude da 

ausência de consenso dentro do Conselho de Segurança por meio do veto de um de 

seus membros, cabe exclusivamente a este órgão autorizar a imposição da paz, 

conforme o Capítulo VII da Carta da ONU. Tanto o Secretário Geral, como qualquer 

Estado-Membro podem apresentar ao Conselho de Segurança questões relativas à 

paz e segurança internacionais os objetos de debate, caso não sejam aprovados por 

unanimidade, podem ser aprovados por maioria de 9 votos dos 15 possíveis em todo 

 
8 FORD, Tim General de Divisão (Exército dos Estados Unidos). Comandando Operações de 

Manutenção da Paz das Nações Unidas. Williamsburg: Instituto para Treinamento em Operações 
de Paz das Nações Unidas, 2004. 
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o Conselho. Entretanto, os cinco membros permanentes tem o poder de veto sobre 

qualquer resolução com um único voto negativo9. 

O Secretariado Geral da ONU é a organização permanente responsável pelas 

funções administrativas do organismo das Nações Unidas. Além dessas funções, 

este órgão é encarregado de registrar e colocar em pauta os tratados assinados 

pelos Estados-Membros bem como pelo estabelecimento, coordenação e 

administração das operações de manutenção da paz. É gerenciado pelo Secretário 

Geral o qual é designado a cada cinco anos pela Assembléia Geral. O Secretário 

Geral, por sua vez, é o incumbido de, perante o Conselho de Segurança, 

desenvolver e apresentar o plano operacional segundo o qual será organizada, 

conduzida e supervisionada uma Operação de Apoio à Paz das Nações Unidas. 

Para tanto, é ele quem conduz as negociações com os países anfitriões, as partes 

em conflito e os estados membros que contribuem com tropa e recursos10.  

O principal departamento do Secretariado da ONU para tratar das Operação 

de Apoio à Paz é o Departamento de Operações de Manutenção da Paz (DPKO, na 

sigla em inglês). Normalmente, cabe à ONU mobilizar os efetivos a serem 

empenhados nas missões de manutenção da paz, mas esta responsabilidade pode 

ser delegada a um estado-membro. Antes da mobilização, é firmado o Acordo sobre 

o Estatuto das Forças (SOFA, na sigla em inglês) por meio do qual se estabelece “a 

posição legal da força de Operação de Apoio à Paz e seus membros com o governo 

e a população do país anfitrião”11. 

Na área de operações, o elemento de onde emanará a autoridade para a 

execução da Operação de Apoio à Paz é o Comandante da Força (Force 

Commander) para o chefe da missão e deste para o Secretário Geral12.  

Embora a ONU tenha conduzido, desde 1948, em torno de 56 Operações de 

Apoio à Paz, não é mencionado na Carta da Nações Unidas de maneira clara e 

específica as atividades de manutenção da paz e esta não era visualizada como um 

atividade mais abrangente. Isto se deve ao fato de que a ONU foi concebida logo 

após a Segunda Guerra Mundial inserida em uma ordem mundial na qual os 

 
9 WILKERSON, Philip R. Tenente Coronel, (Exército do reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte); RINALDO, Richard J. Tenente-Coronel (Exército dos Estados Unidos). Princípios para a 
condução de Operações de Apoio à Paz. Williamsburg: Instituto para Treinamento em 
Operações de Paz das Nações Unidas, 1996. 

10  Ibid. 
11  Ibid. 
12  Ibid. 
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exércitos existentes eram tidos como a questão principal a ser considerada em um 

ambiente no qual surgia uma ameaça à paz e segurança internacionais13.  

Durante a Guerra Fria, o Conselho de Segurança da ONU constantemente 

não se pronunciava perante às situações de tensão que envolviam a disputa 

ideológica travada entre Estados Unidos e União Soviética. Cada uma daquelas 

potências se utilizava do seu poder de veto caso a questão levantada era encarada 

como ameaças aos seus respectivos interesses vitais. Dessa forma, a Missão de 

Apoio à Paz cumpria uma função diplomática cuja condicionante de sucesso era 

obter a cooperação das partes envolvidas. Os efetivos empregados eram apenas 

equipados para auto defesa14.  

Neste período, não houve grandes conflitos, pois o pensamento estratégico 

da época baseava-se no respeito mútuo entre ambos os contendores citados diante 

da possibilidade iminente de ocorrência de confrontação nuclear e a aniquilação 

decorrente disto. Os conflitos localizados que eclodiram nesta época restringiram-se 

a disputas locais em que pequenos beligerantes eram apoiados por uma das duas 

potências hegemônicas segundo seus interesses em manter áreas de influência15. 

Após a queda do Muro de Berlim e o fim das tensões entre Capitalismo e 

Comunismo, o que se viu foi a eclosão de diversos conflitos internos em estados 

onde a antiga influência ditada pela Guerra Fria foi suplantada pelos interesses de 

grupos locais face as divergências econômicas, étnicas, religiosas e outras. Isto se 

deu de maneira complementar ao que ocorreu durante a Guerra Fria, período no 

qual os conflitos internos surgiam mediante a escalada da tensão dentro de algumas 

colônias ávidas em proclamar a sua independência16. 

Com vistas a fazer da ONU uma organização mais confiável e eficaz no 

sentido de ser mais capaz de assegurar e consolidar a paz onde fosse mais 

necessário, em 7 de março de 2000, o secretário geral da ONU – Kofi Annan – 

convocou um grupo de especialistas capitaneados pelo ex-ministro das relações 

 
13 FORD, Tim General de Divisão (Exército dos Estados Unidos). Comandando Operações de 

Manutenção da Paz das Nações Unidas. Williamsburg: Instituto para Treinamento em 
Operações de Paz das Nações Unidas, 2004. 

14 WILKERSON, Philip R. Tenente Coronel, (Exército do reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte); RINALDO, Richard J. Tenente-Coronel (Exército dos Estados Unidos). Princípios para a 
condução de Operações de Apoio à Paz. Williamsburg: Instituto para Treinamento em 
Operações de Paz das Nações Unidas, 1996. 

15 OLIVEIRA, Guilherme Cals Theophilo Gaspar de. Uma Nova Visão das Missões de Paz e a 
necessidade de uma maior participação do Brasil. Rio de Janeiro: Exército Brasileiro, 2009. 

16  FORD, op. cit, p. 10, nota 13. 
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exteriores da Argélia, Lakhdar Brahimi. Coube a este grupo efetuar uma revisão 

crítica das atividades da organização e propor recomendações para que ela se 

tornasse mais eficaz17.   

Dessa forma, o grupo partiu do princípio de que a paz não pode ser criada, 

mas garantida mediante o estabelecimento de um espaço propício à construção 

dela. Baseado nisso, mencionou-se três condições básicas para o êxito de uma 

operação de paz dentro um ambiente denominado complexo: o apoio político, o 

desdobramento rápido de forças robustas, e uma estratégia de reconstrução da paz 

de acordo com as necessidades de cada área de conflito. Considerando-se esta 

última, concluiu-se que várias são as variáveis que influenciam a implementação da 

paz desde a fonte real do conflito até o número de partes envolvidas os quais, por 

sua vez, tornam o ambiente complexo18.     

Faz-se necessário, então, que se tenha cuidado em definir claramente os 

diferentes tipos de missão basicamente porque a classificação sobre o tipo de 

operação a ser desencadeada deve condicionar o processo de educação e 

treinamento.  Além disso, a unificação dos termos em inglês evita que se desvirtuem 

conceitos e valores vitais das missões no ato da tradução19. 

Embora o termo “peacekeeping” genericamente defina as operações de paz, 

tendo como tradução em alguns manuais da ONU o termo “Apoio à Paz”, o termo 

corrente e mais abrangente a ser utilizado neste trabalho será o de “operações de 

paz”. Atualmente, a ONU utiliza em sua literatura as seguintes definições:  

• Diplomacia Preventiva – ação cujo objetivo é evitar que disputas se 

desenvolvam e que as existentes transformem-se em conflitos ou se espalhem; 

• Peacemaking (promoção da paz) – ação diplomática cujo objetivo é levar as 

partes em conflito a negociar um acordo por via pacífica, conforme o previsto no 

Capítulo VI da Carta das Nações Unidas;   

• Peacekeeping (manutenção da paz) – trata-se da presença física da ONU 

por meio da presença do seu pessoal militar, policial ou civil mediante o 

consentimento das partes em conflito com o intuito de implementar ou monitorar a 

implementação de ajustes relacionados ao controle de conflitos (cessar fogo, 

separação de forças, etc) e sua resolução, ou para execução segura de assistência 

 
17 OLIVEIRA, Guilherme Cals Theophilo Gaspar de. Uma Nova Visão das Missões de Paz e a 

necessidade de uma maior participação do Brasil. Rio de Janeiro: Exército Brasileiro, 2009. 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
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humanitária. Ex: Angola, Namíbia, Moçambique. 

• Peace-enforcement (imposição da paz) – caracteriza-se pela atuação efetiva 

de força armada para manter ou restaurar a paz e segurança internacionais 

mediante determinação do Conselho de Segurança quando este verifica a existência 

de grave ameaça a paz ou ato de agressão. É comumente empregada após a falha 

de outros esforços e tem respaldo no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. Ex: 

Congo, Somália, antiga Iuguslávia; 

• Peace-building (consolidação da paz) – caracteriza-se por ser o conjunto de 

esforços empregados em diversos estágios de um conflito com o objetivo de levar as 

partes à paz. A sua execução é mais crítica no período pós-conflito e tem como 

objetivo identificar e reconstruir as estruturas destinadas a dar suporte à construção 

da confiança e à interação entre antigos inimigos, de forma a se evitar a eclosão de 

novos conflitos20. 

Historicamente, as operações de paz distinguem-se em três tipos ou 

gerações. Nas operações de primeira geração, a intervenção da ONU se dava por 

meio de operações controladas pelo Conselho de Segurança e pelo Secretariado 

Geral mediante solicitação das “partes em conflito”. Neste período, as forças 

empregadas somente separavam contendores, supervisionavam desmobilização, 

patrulhavam áreas desmilitarizadas e lutavam em legítima defesa. Elas também não 

eram munidas de obuses e morteiros e não constituíam tropa permanente da ONU. 

Toma-se como exemplo as missões sob o comando do Brasil em Moçambique e 

Angola. As operações de segunda geração revestiram-se das mesmas 

características das de primeira geração. Porém, tiveram a noção de legítima defesa 

ampliada para que se pudesse garantir a realização de eleições e desenvolvimento 

de atividades humanitárias.21 

Nas operações de terceira geração há a imposição da paz. Neste caso, estas 

operações ocorrem à revelia das partes em conflito mediante decisão do Conselho 

de Segurança da ONU. Diferente do que ocorria nas duas outras operações, na de 

terceira geração as forças envolvidas estão mais suscetíveis de cometer erros e 

violarem os dispositivos do DICA. As missões de paz na Somália (comando dos 

 
20 FORD, Tim General de Divisão (Exército dos Estados Unidos). Comandando Operações de 

Manutenção da Paz das Nações Unidas. Williamsburg: Instituto para Treinamento em 
Operações de Paz das Nações Unidas, 2004. 

21  MARQUES, Helvétius da Silva. Direito Internacional Humanitário: limites às operações militares. 
2004. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 
2004. 
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Estados Unidos) e no Haiti na presente década (comando do Brasil) constituem dois 

típicos exemplos22. 

O Departamento de Assuntos Políticos (DPA, em inglês) fornece 

assessoramento e apoio ao Secretário-Geral no exercício de suas responsabilidades 

globais acerca de todas as questões políticas. O DPA trata das missões políticas da 

ONU e peace-building tais como: prevenção, controle e resolução de conflitos, 

assistência eleitoral e peace-building23. 

No que se refere ao desdobramento de pessoal militar de diversos países, 

sob o comando da ONU para controlar e resolver conflito armado entre partes hostis, 

este organismo se vale do Departamento de Operações de Manutenção da Paz 

(DPKO, em inglês). O DPKO assessora o Secretário-Geral durante a formulação de 

políticas, procedimentos, faz recomendações sobre o estabelecimento de novas 

missões e relata o andamento das missões correntes perante o Conselho de 

Segurança24.  

Ou seja: atua como instrumento operacional do Secretário-Geral uma vez que 

se constitui como o principal elo de ligação entre a sede da ONU e as operações de 

campo25, conforme apêndice C. 

 

2.1.1 Participação Brasileira em Operações de Paz  

  

O Brasil, não obstante tivesse que atuar dentro dos limites de suas 

possibilidades financeiras, materiais e humanas, enviou, no período de 1948-2007, 

cerca de 18.000 militares, policiais e civis para mais de 40 missões, além de ter 

cedido pessoal e material para duas Forças Multinacionais, tornando-se um dos 

mais tradicionais contribuintes de contingentes para operações de paz26. 

Tanto que uma das formas de emprego das Forças Armadas Brasileiras, 

expressamente mencionada no artigo 15 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho 

 
22 MARQUES, Helvétius da Silva. Direito Internacional Humanitário: limites às operações militares. 

2004. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 
2004. 

23  Ibid. 
24 FORD, Tim General de Divisão (Exército dos Estados Unidos). Comandando Operações de 

Manutenção da Paz das Nações Unidas. Williamsburg: Instituto para Treinamento em 
Operações de Paz das Nações Unidas, 2004. 

25 BRASIL. Ministério da Defesa. MD34-M-02: Manual de Operações de Paz, 2.  T. Brasília, DF, 
2007. 

26  FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarrisse da. Brasil: 60 Anos de Operações de Paz. Rio de 
Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2009.  
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de 1999, é a sua participação em operações de paz27. 

Isto, por sua vez, reflete o engajamento cada vez maior do Brasil em missões 

em que haja o consentimento das partes em conflito dentro de um cenário 

internacional cujas tensões localizadas requerem cada vez mais atuação da ONU 

com vistas a preservar a paz e a manutenção de ambiente favorável à promoção de 

atividades socioeconômicas28. 

Dentre as diversas Missões de Paz que o Brasil tem participado, a presente 

dissertação destacará aquelas em que as Forças Armadas brasileiras contribuíram 

com contingente militar armado cujas missões não se restringiram ao apoio 

humanitário.  

 

2.1.1.1 Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF-I) 

 

Foi criada pela Assembléia das Nações Unidas por ocasião da eclosão da 

Crise de Suez em novembro de 1956. Caracterizou-se por ter sido a primeira 

experiência das Forças Armadas brasileiras em missões de paz da ONU. A 

composição da referida força contou com efetivos também da Índia (6.881 militares), 

Canadá (5.780), Iugoslávia (3.893) e Brasil (3.305) ao longo de dez anos de 

permanência da missão no Egito. Sua missão consistia em supervisionar o cessar-

fogo e a retirada das tropas de Israel, França e Reino Unido que haviam invadido o 

Egito após o seu Presidente ter anunciado a nacionalização do Canal de Suez em 

26 de julho de 195629.  

 

2.1.1.2 Destacamento Brasileiro da Força Armada Interamericana (FAIBRAS) 

 

Por resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA), foi 

estabelecida, em 6 de maio de 1965, a Força Interamericana de Paz (FIP) cujo 

mandato teve como missão “garantir a segurança dos habitantes, a inviolabilidade 

dos direitos humanos e estabelecer um clima de paz e conciliação, que permitissem 

 
27  FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarrisse da. Brasil: 60 Anos de Operações de Paz. Rio de 

Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2009. 
28  Ibid. 
29  Na ocasião, Israel não autorizou a permanência de tropas estrangeiras em seu território. Em 1967, 

o governo egípcio suspendeu o consentimento para a presença de tropas em seu território e o 
Batalhão Suez, como ficou conhecido o contingente brasileiro, foi desmobilizado em meio o início 
da Guerra dos Seis Dias. 
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o funcionamento das instituições democráticas” na República Dominicana cuja 

estabilidade fora quebrada em virtude do recrudescimento da violência armada entre 

as forças de CAAMAÑO e BARRERAS30.  

Atendendo a esta resolução, a FIP foi organizada com base em duas 

brigadas, sendo uma a Latino-Americana (comandada pelo então Coronel CARLOS 

DE MEIRA MATTOS) e a outra a Força Norte-Americana (USF ORDOMREP). 

Subordinados à Brigada Latino-Americana estavam o Btl Fraternidade (enquadrava 

1 Cia Fuz Nav do Brasil além de efetivos de Honduras, Nicarágua, Paraguai e Costa 

Rica) e a FAIBRAS que era composta por um Btl do EB e um grupamento de 

fuzileiros navais31.  

Dentre as diversas missões cumpridas na República Dominicana, destacam-

se a ocupação do Palácio Nacional (somente 5 dias após a chegada da FAIBRAS) e 

o isolamento de Ciudad Nueva. O emprego da tropa brasileira neste missão foi 

preponderante, pois os próprios norte-americanos estavam convencidos de que ela 

não seria cumprida sem combates em virtude do clima hostil que a presença deles 

despertava nas forças insurgentes. Assim, com o consentimento de ambas as partes 

conflitantes, foi instalado um Governo Provisório de HECTOR GARCIA GODOY até 

a realização de eleições32. 

 

2.1.1.3 Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM-III) 

 

Após o sucesso da UNAVEM-I (janeiro de 1989 a maio de 1991) em 

supervisionar a desmobilização e o repatriamento das tropas cubanas sucedeu-se o 

fracasso da UNAVEM-II (maio de 1991 a outubro de 1992) em garantir a realização 

do pleito eleitoral de forma a possibilitar que o governo angolano (constituído 

basicamente pelo antigo Movimento Popular para Libertação de Angola - MPLA) 

também tivesse representação da União Nacional para a Independência Total de 

Angola (UNITA). O recrudescimento da luta armada em fins de 1992 gerou uma 

onde de violência e destruição jamais vista em angola o que levou ao 

 
30  Centro de Comunicação Social do Exército. Exército Brasileiro, Brasília, set. 2011. Disponível 

em: <TTP://www.exercito.gov.br/web/guest/faibras>. Acesso em: 18 set. 2011. 
31  Ibid. 
32  Seção de Informática do Comando Militar do Nordeste. Comando Militar do Nordeste, Recife, 

jun. 2004. Disponível em: <TTP://www.cmne.eb.mil.br/haiti/atividades_faibras.html>. Acesso em: 
18 set. 2011. 
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estabelecimento pela ONU, em fevereiro de 1995, mediante o consentimento das 

partes em conflito, da UNAVEM-III33.  

A UNAVEM-III transcorreu de 1995 a julho de 1997 tendo o Brasil como o 

maior contribuinte de tropas para a missão. Em 1996, o Brasil, em virtude do 

envolvimento militar em Angola, passou a ser o quarto maior contribuinte de tropas 

para as missões de paz da ONU. Entretanto, a UNITA passou a deixar de cumprir os 

acordos e, por conseguinte, passou a não mais cooperar com a UNAVEM-III. Pelo 

fato das ações militares deste grupo não terem cessado, a ONU desmobilizou a 

missão substituindo-a pela Missão de Observação das Nações Unidas em Angola 

(MONUA)34.  

 

2.1.1.4 Operação das Nações Unidas em Moçambique (ONUMOZ) 

 

Criada pelo Conselho de Segurança em dezembro de 1992 atuou até 

dezembro de 1994. Com referendo do Congresso Nacional, o Brasil contribui com 

militares das Forças Armadas e policiais militares e civis. Além das ações militares 

de segurança e policiamento, foram desencadeadas atividades de cunho eleitoral, 

político e humanitário. Além de supervisionar a dissolução dos grupos armados 

antagônicos da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e Resistência 

Nacional Moçambicana (Renamo), coube à ONUMOZ acompanhar o transcurso das 

primeiras eleições multipartidárias de Moçambique. Porém, o componente 

humanitário da missão foi o de mais difícil condução em virtude do elevado número 

de refugiados e deslocados internos cuja condição era agravada pela necessidade 

de se executar a desminagem de extensos campos sobre os quais não se dispunha 

de mapas. A missão logrou êxito na medida em que as bem-sucedidas eleições de 

1994 consolidaram a reconciliação nacional. 

 

2.1.1.5 Timor-Leste 

 

Após uma consulta popular, em outubro de 1999, sobre a independência do 

Timor em relação à Indonésia em que 78,5% da população decidiu pela 

 
33  FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarrisse da. Brasil: 60 Anos de Operações de Paz. Rio de 

Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2009.  
34   Ibid. 
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emancipação política, grupos pró-Indonésia iniciaram uma campanha de distúrbios e 

saques. Missão estabelecida pela ONU com fins de organizar a consulta popular foi 

substituída por uma força multinacional de paz chamada Força Internacional para o 

Timor-Leste (INTERFET), composta por cerca de dez mil homens, dentre os quais 

50 policiais do Exército Brasileiro. Posteriormente, este efetivo subiu para 70 

homens em 2002 e chegou a 125 em meados de 2004 até maio de 2005, quando a 

missão foi concluída pela ONU. 

A fim de verificar se o ensino do DICA no CCOPAB contribui 

significativamente para que os oficiais de infantaria subalternos de carreira possam 

atingir um nível de domínio cognitivo destinado a subsidiar a aplicação prática deste 

instrumento de Direito Internacional Público face às inúmeras situações de tensão 

possíveis de ocorrer por ocasião das atividades inerentes a este tipo de operação de 

forma que a norma do DICA seja respeitada, foram elencadas algumas operações 

de paz em que o Brasil já tomou parte. O estudo dessas diversas missões tem por 

objetivo destacar aquelas em que o Brasil participou com tropa constituída e 

salientar a tradição que o país possui em participar de missões de paz sob a égide 

da ONU. Cabe ressaltar que essa participação continua no Haiti até os dias atuais 

com a atuação da MINUSTAH e que as preocupações humanitárias35 estão cada 

vez mais em pauta nas discussões internacionais. 

   

2.2 PREPARAÇÃO DOS OFICIAIS DE INFANTARIA SUBALTERNOS DE 

CARREIRA DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA A EXECUÇÃO DE MISSÕES DE 

PAZ.  

 

O estudo atinente à preparação dos oficiais de infantaria subalternos de 

carreira do Exército Brasileiro para a execução de missões de paz será balizado 

inicialmente pela abordagem histórica da sua formação cognitiva à luz do ensino do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados. 

A palavra formar, segundo a mais elementar e primária acepção do vocábulo, 

significa dar ou tomar forma, estruturar (Dicionário Houaiss, Objetiva, 2009). Dentro 

desta perspectiva, a estruturação do conhecimento, mais precisamente a sua 

obtenção e transmissão no seio do Exército Brasileiro, como não poderia deixar de 

 
35  Este termo é tomado aqui tanto no que se refere à ajuda prestada às vítimas de conflitos armados 

e calamidades naturais quanto ao exercício e ao respeito da norma do DICA. 
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ser, guardou consigo, ao menos no seu cerne, os dilemas, deficiências e valores 

inerentes ao Exército Português de cujo legado deixado para alicerçar a 

estruturação das Forças Armadas Brasileiras não se pode olvidar36.  

Segundo MOTTA (1998), ao aportar em terras brasileiras no ano de 1808, D. 

João VI se deparou com “forças militares por demais frágeis para merecer o nome 

de exército”. Coube, então, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra D. 

Rodrigo de Souza Coutinho37, a difícil tarefa de reformar o Exército cuja empreita, 

partindo-se do princípio de que “um exército vale o que valem os seus oficiais”, 

iniciou-se pela criação da Real Academia Militar de cujas tradições é herdeira a 

Academia Militar da Agulhas Negras. 

A premência em obter profissionais capazes de conduzir a modernização da 

colônia surgia diante da situação deveras rudimentar em que se encontravam as 

poucas estradas, pontes, canais e tudo quanto fosse obra de infra-estrutura. Além 

disso, as Armas de Artilharia e Engenharia, tidas como armas “científicas” requeriam 

nos quadros da época oficiais com formação calcada nas ciências exatas e naturais, 

com vistas ao emprego dos respectivos armamentos de dotação, cujo manuseio e 

plena eficiência dependiam de precisos cálculos matemáticos38. 

Vários óbices, tais como escassez de recursos e o enquadramento direto da 

Academia ao executivo federal, o qual por diversas vezes alterou o currículo da 

escola sem consulta prévia do comando do Exército, dificultavam a consolidação de 

um sistema regular de ensino. Todavia, fosse o ensino técnico ou essencialmente 

militar, a ambivalência estabelecida entre a defesa da abordagem prática e a da 

teórica influenciou diversas mudanças de currículo ao longo da história do ensino 

militar. Esta oposição não ficou restrita à discussão dos métodos de ensino, mas 

estendeu-se, até mesmo, à elaboração do currículo cujos conteúdos dos cursos 

combatentes (Infantaria e Cavalaria) oscilavam conforme as grades curriculares se 

enchiam ou se esvaíam de assuntos referentes à Tática, à Fortificação e aos 

exercícios militares. A militarização e o ensino mais ligado à profissão das armas 

contrapunham as preocupações matemáticas e científicas. Ambas as tendências 

chegaram até a influenciar o regime de enquadramento disciplinar da Academia ora 

 
36 MOTTA, Jehovah. Formação do Oficial do Exército Brasileiro: currículos e regimes na Academia 

Militar, 1810 a 1944. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1998.  
37 A presente afirmação sugere a estreita ligação dos assuntos atinentes às relações internacionais e 

à guerra, cabendo a competência da condução de ambas à mesma pasta. 
38  MOTTA, op. cit., nota 36. 
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mais draconiano ora mais frouxo, respectivamente39.  

Conforme MOTTA (1998), até a criação da Academia Militar das Agulhas 

Negras ao término da 2ª Guerra Mundial, a formação do oficial combatente do 

Exército Brasileiro ficou a cargo de vários estabelecimentos os quais por diversas 

vezes mudaram de local e de destinação, determinando cinco fases distintas: 

1ª Fase (1810 – 1831) – marcado pela orientação portuguesa do período 

colonial e Primeiro Reinado; 

2ª Fase (1831 – 1850) – marcado pelas revoltas internas do período regencial 

e início do Segundo Reinado; 

3ª Fase (1850 – 1874) – marcado pelo desenvolvimento econômico 

(expansão da cultura cafeeira), modernização da administração militar, ampliação da 

estrutura de ensino (criação do Curso de Infantaria e Cavalaria do Rio Grande do Sul 

e da Escola Militar da Praia Vermelha) e Guerra do Paraguai; 

4ª Fase (1874 – 1904) – marcado pelo aumento da consciência política do 

Exército pós Guerra do Paraguai. Embora não tenha suscitado grandes mudanças 

na instrução militar na Escola da Praia Vermelha, neste período foi dado mais ênfase 

ao ensino profissional; 

5ª Fase (1904 – 1944) – marcado pela influência da “Missão Indígena”, da 

“Missão Francesa” e do transcurso da 1ª Guerra Mundial (reaparelhamento); 

Na esteira dessa “mutação” curricular, pode-se destacar a sucinta abordagem 

das ciências jurídicas conforme a seguinte sequência: 

- ensino de “Direito Natural e das Gentes” (primeira citação no regulamento de 

1845 na grade curricular do quinto ano); 

- ensino de Noções de Direito das gentes e de Legislação Militar (regulamento 

de 1855, grade curricular do primeiro ano e dentro do chamado “ensino teórico”); 

- ensino de Direito das Gentes, Direito Público, Legislação Militar e noções de 

Direito Natural (regulamento de 1863, grade curricular do segundo ano e de 

responsabilidade da “segunda cadeira”); 

- ensino de Direito Militar, Direito Administrativo, Direito Internacional aplicado 

às relações de Guerra (dez anos após a primeira Convenção de Genebra)40, análise 

da Constituição do Império e noções de Direito Natural e de Direito Público 

 
39  MOTTA, Jehovah. Formação do Oficial do Exército Brasileiro: currículos e regimes na 

Academia Militar, 1810 a 1944. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1998. 
40  Grifo do autor. 
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(regulamento de 1874, grade curricular do segundo e quarto anos e de 

responsabilidade da “segunda cadeira”); 

- ensino de Legislação e Administração Militares aplicado à Constituição 

Brasileira e de noções de Direito Internacional aplicado à Guerra (currículo de 1905, 

grade do segundo ano); 

- ensino de Direito Administrativo, Constitucional e Internacional – Legislação 

Militar (currículo de 1913, grade do primeiro ano); 

- ensino de Direito Constitucional, Internacional, Penal e Processual (currículo 

de 1918, grade do primeiro ano); 

- ensino de Direito Constitucional, Internacional, Penal e Processual Militar 

(currículo de 1919, grade do primeiro ano); 

- ensino de Legislação Militar e noções de Direito (currículo de 1929, grade do 

segundo ano – “Ensino Fundamental”); 

Conforme SILVA (2005), os preceitos do DICA devem ser difundidos em 

todos os escalões da hierarquia militar, respeitando-se os diferentes níveis de 

ensino. Os Cabos e Soldados em prestação do Serviço Militar podem ter acesso a 

uma instrução militar mais simplificada restrita às práticas de algumas regras de 

comportamento. Para os sargentos em formação e aperfeiçoamento não seria 

diferente. No que se refere à formação do oficial, a Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) tem o DICA inserto no currículo do ensino universitário de Direito, 

além de contar com a aplicação prática de alguns de seus princípios durante a 

realização de exercícios no terreno.  

 

“Por exemplo, durante a realização de um exercício no terreno do 4º 
ano do Curso de Cavalaria, foram criadas situações em que os cadetes 
tinham de aplicar as regras do DICA no trato com fictícios prisioneiros de 
guerra e combatentes inimigos feridos capturados” (SILVA, 2005). 

 

Silva (2005) também defende, a exemplo do que já ocorre na Escola de 

Comando e Estado-Maior, a prática da interdisciplinaridade como forma de melhor 

aproveitar a carga horária e proporcionar ao cadete o emprego dos conhecimentos 

adquiridos em sala. 

Corroborando a assertiva acima, para que não haja a impressão de que o 

assunto DICA não está relacionado com a instrução militar, a metodologia a ser 

empregada no ensino de ambos os assuntos dever ser a mesma. É necessário, 

então, que os preceitos do DICA sejam ministrados dentro do contexto da instrução 
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como parte integrante do treinamento militar de forma a integrar-se à disciplina da 

tropa (DOPPLER apud CARNEIRO, 2004).   

Em que pese o escopo deste trabalho estar baseado na abordagem cognitiva 

do ensino do DICA, ainda assim é válido salientar que o realismo da instrução deve 

ser buscado com a criação de um cenário próximo da realidade em que a prática 

possa prevalecer sobre a teoria. Dessa forma, a incorporação dos ensinamentos do 

DICA aos exercícios no terreno e às manobras seria a melhor maneira de garantir 

que as normas deste instrumento sejam respeitadas em uma situação de combate 

real. Assim, da mesma maneira que um militar teria incorporado em seu pensamento 

instintivo o comportamento de buscar abrigo sob fogo inimigo, ele teria um 

comportamento analogamente espontâneo e correto ao se deparar com prisioneiros 

de guerra, feridos inimigos e civis não combatentes41. 

Ainda segundo CARNEIRO (2004), é preciso que o instrutor acredite na 

importância do assunto, pois, caso contrário, não terá êxito em convencer o 

instruendo da necessidade de respeitar as normas humanitárias fundamentais. 

Enquanto que para “os militares de nível hierárquico mais baixo” a aquisição 

dos reflexos deve ser obtida por meio de exercícios “simples e continuados”, com 

predominância da prática, para os escalões mais elevados essa obtenção de 

reflexos pode se dar por meio da inserção do assunto como fator de decisão 

inerente ao processo de tomada de decisão42. Dependendo do nível intelectual do 

público alvo, é possível imprimir um caráter mais acadêmico. Os oficiais subalternos, 

neste caso, ao estudarem o processo decisório devem fazê-lo segundo os princípios 

de uso da força proporcional à necessidade militar, a distinção de bens civis e 

objetivos militares, além do respeito a pessoas e bens protegidos.  

É o que atualmente acontece na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), onde são ministradas 08 (oito) horas-aula de instrução sobre Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA) cujo conteúdo contempla o estudo 

acadêmico dos princípios do DICA dentro do currículo de Direito Público43. 

Para orientar a preparação de um contingente visando cumprir uma missão 

 
41  CARNEIRO, Guilherme Brandão. Direito Internacional Humanitário: inserção de seus 

fundamentos durante a Instrução Militar no Exército Brasileiro. 2004. Dissertação (Mestrado) – 
Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2004. 

42 O fator “Considerações Civis” foi inserido no conjunto de “fatores da decisão” utilizados no Estudo 
de Situação do comandante tático ensinado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército 
Brasileiro tendo como parâmetro as Convenções de Genebra e os Protocolos Adicionais. 

43  Plano de Disciplinas relativo ao currículo do 3º Ano da Academia Militar das Agulhas Negras. 
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de paz o Manual de Operações de Paz do Ministério da Defesa (MD34-M-02 2. Ed 

2007) elenca, dentre outras, algumas tarefas operacionais a serem cumpridas pela 

Força de Paz. São elas44: 

 

a) conduzir atividades de busca, patrulhamento, observação, supervisão, 

monitoração e relato de situações; 

b) conduzir operações tipo polícia; 

c) evacuar áreas; 

d) participar na desmobilização, desarmamento e reintegração (DDR) de 

facções litigantes; 

e) cooperar para o atendimento de necessidades críticas da população; 

f) controlar determinadas áreas terrestres, marítimas ou ribeirinhas; 

g) cumprir sanções ou embargos; 

h) contribuir para a assistência humanitária; 

i)     prestar assistência a refugiados e deslocados; 

j)     estabelecer um local neutro para negociações de paz; 

k) dirigir negociações locais entre as facções envolvidas; 

l)     executar operações de evacuação; 

m) respaldar a ação diplomática pela presença; 

n) interpor-se entre forças oponentes; 

o) executar operações de transporte de carga, pessoal ou material; 

p) prover apoio de fogo, caso sejam imprescindíveis para o exercício do 

direito de autodefesa das forças da ONU em terra; 

q) prover segurança de comboios, instalações e autoridades; e 

r) outras missões previstas no Mandato das Nações Unidas. 

 

Para lidar com todas estas situações, a ONU estabelece que cabe a cada 

Estado Membro conduzir as atividades de instrução individual e adestramento do 

pessoal e das unidades participantes de uma operação de paz. Dessa forma, Para 

viabilizar a padronização da preparação técnico-profissional dos contingentes que 

integrarão uma força de paz, cada Força Armada (FA) utiliza os Módulos de 

Treinamentos Padronizados (UN Standardized Generic Training Module – SGTM) 

 
44  As tarefas foram citadas, considerando-se aquelas cujo eficiente cumprimento possa a vir requerer 

o conhecimento das normas do Direito Internacional dos Conflitos Armados. 
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desta organização internacional45. 

Atualmente, o Material de Treinamento do Núcleo de Preparação (UN Core 

Predeployment Training Materials - CPTM) constitui o módulo de instrução destinado 

ao treinamento dos contingentes que serão empregados em missões de paz da 

ONU. Ele substitui o antigo SGTM1. De início apresenta um prefácio cuja função é 

orientar a utilização deste material, considerando os seus recursos e origem, e mais 

quatro unidades de instrução. São elas: 

 

Unidade 1 (possui duas partes). 

- Parte 1 – Introdução às Operações de Paz (carga horária mínima de 120 

min);  

- Parte 2 – Princípios Fundamentais das Operações de Paz da ONU (carga 

horária mínima de 60 min).  

 

Unidade 2 (possui duas partes). 

- Parte 1 – Mandato da ONU (carga horária mínima de 90 min); 

- Parte 2 – Estrutura (funcionamento) das Operações de Paz (carga horária 

mínima de 30 min). 

 

Unidade 3 (possui duas partes). 

- Parte 1 - Possui quatro divisões (carga horária mínima de 45 min para cada) 

• Parte 1. a – Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA);  

• Parte 1. b – Proteção dos Direitos Humanos nas OMP;  

• Parte 1. c – Questão de Gêneros – Mulher – Paz – Segurança;  

• Parte 1. d – Proteção das crianças.  

- Parte 2 – Parceiros da ONU que contribuem para a solução do problema – 

Como trabalhar com as OG, ONG e Agências da ONU (carga horária mínima de 70 

min). 

Unidade 4 (possui quatro partes). 

- Parte 1 – Possui três divisões.  

• Parte 1. a – Conduta e Disciplina (carga horária mínima de 70 min);  

• Parte 1. b - Abuso e Exploração Sexual (carga horária mínima de 60 

 
45 BRASIL. Ministério da Defesa. MD34-M-02: Manual de Operações de Paz, 2. ed. Brasília, DF, 

2007. 
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min);  

• Parte 1. c – Conseqüências da Má Conduta (carga horária mínima de 

45 min).  

- Parte 2 – HIV – SIDA (carga horária mínima de 80 min).  

- Parte 3 – Respeito pela Diversidade - cultura dos povos - (carga horária 

mínima de 120 min).  

- Parte 4 – Segurança – Individual e do Trabalho. 

 

A Unidade 3 do CPTM refere-se à execução efetiva do mandato. O propósito 

dessa unidade é proporcionar aos integrantes de uma missão de paz “um 

entendimento geral” sobre como é possível aplicar as regras, os princípios e as 

políticas do DICA e dos Direitos Humanos nas tarefas diárias de forma que os 

mandatos sejam executados efetivamente. Conforme os objetivos mencionados ao 

final das instruções atinentes à unidade 3 parte 1.a do CPTM, que trata do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados, os militares em preparação para compor 

contingentes de missão de paz devem ser capazes de: 

• Listar as regras essenciais do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA); 

• Definir e dar exemplos de direitos humanos protegidos pela Lei 

Internacional; 

• Identificar quem é protegido pela lei internacional de direitos humanos e pelo 

DICA; 

• Identificar quem esta sujeito à lei internacional de direitos humanos e ao 

DICA, sendo obrigado a aplicar, respeitar e fazer respeitar suas normas46. 

 

A metodologia apresentada neste módulo de treinamento além de abrir ao 

instrutor a possibilidade de utilizar métodos e atividades alternativas para apresentar 

o material padrão da ONU, prevê como sugestão a apresentação de palestra via 

projetor, período destinado a perguntas e respostas informais, avaliação de 

aprendizado (ao final da sessão) e atividades de “tempestade de idéias” juntamente 
 

46 Tradução literal das notas preparatórias para instrutores do CPTM ONU. A tradução “...aplicar, 
respeitar e fazer respeitar...” não constam dos objetivos do CPTM em inglês pois estes apenas 
tratam do assunto dizendo sobre quem está “sujeito” às leis internacionais. O autor achou por bem 
utilizar os termos supracitados para melhor definir as obrigações dos agentes representantes dos 
Estados contribuintes com força de paz, conforme o que está escrito nas Convenções de Genebra 
e nos Protocolos Adicionais do CICV. 
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com estudo de caso.  

O estudo formal, no presente trabalho, da carga horária e do conteúdo do 

DICA ensinado no CCOPAB é relevante tendo em vista que essas informações 

constituem os pressupostos teóricos a partir dos quais será verificado se o ensino do 

DICA no CCOPAB contribui significativamente para que os oficiais de infantaria 

subalternos de carreira possam atingir um nível de domínio cognitivo que seja 

suficiente para subsidiar a aplicação prática deste instrumento de Direito 

Internacional Público face às inúmeras situações de tensão possíveis de ocorrer por 

ocasião das atividades inerentes a este tipo de operação de forma que a norma do 

DICA seja acatada. 

 

2.2.1 Estudo de caso relacionado ao desrespeito às normas do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados. 

 

A história nos mostra que atos de violência, direcionados às populações civis, 

praticados por forças militares instituídas regularmente mediante o estabelecimento 

do culto aos valores inerentes à hierarquia e disciplina, eram praticados 

indiscriminadamente juntamente com os saques provenientes das pilhagens. Tanto a 

República como o Império Romanos toleraram tais práticas em nome da crença de 

sua superioridade perante os povos conquistados aliada à necessidade de 

compensar materialmente a tropa diante das dificuldades de se manter um exército 

numeroso47.  

Ainda hoje, os exércitos das democracias modernas deparam-se com esse 

tipo de tragédia em suas fileiras e por isso, há algum tempo, especialistas militares e 

comandantes de diversos níveis de responsabilidade em todo o mundo tentam 

explicar porque militares em operações48 cometem atrocidades contra indivíduos 

desarmados49 e por isso indefesos diante do poder bélico da tropa. Mais importante, 

porém, do que manter as discussões restritas ao levantamento dos motivos que 

levaram soldados a cometer “crimes de guerra” ou tolerá-los é utilizá-las para 

desenvolver formas de se evitar que este de tipo de crime aconteça novamente. 

 
47 GALLO, Max. Cesar Imperador. São Paulo: Nova Fronteira, 2004. 
48 Cidadãos armados a quem o Estado delega a autoridade para exercer o monopólio da violência em 

seu nome com objetivo de garantir a harmonia social. 
49 À luz das Convenções de Genebra e de seus Protocolos Adicionais seriam considerados não-

combatentes (civis ou militares fora de combate). 
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Assim, seria possível evitar que novas violações ocorram por meio da 

implementação de medidas preventivas50, diminuindo a probabilidade de uma 

unidade cometer um crime de guerra?  

Uma forma coerente de tratar tal problema seria a discussão em torno de 

casos emblemáticos da historiografia militar em que crimes foram cometidos por 

militares em operações. Entre eles destacam-se o incidente de My Lai e o de Abu 

Ghraib. 

 

2.2.1.1 O incidente de My Lai 

 

Em 16 de março de 1968, Vietnam, ao cumprir uma missão de combate cuja 

finalidade era neutralizar a então Vila de Son May, que supostamente fornecia apoio 

logístico aos “Viet Congs” e um suposto batalhão inimigo localizado naquela área, 

soldados da companhia “C” da Força Tarefa Barker da 11ª Brigada da Divisão 

América (23ª) massacraram um número considerável de não-combatentes entre eles 

mulheres e crianças, incendiando, em seguida, todo o lugar junto com produtos 

agrícolas. O relatório estima que o número de mortos foi de 175, podendo até 

exceder 400 pessoas51. 

Em novembro de 1969, o Secretário do Exército STANLEY R. RESOR e o 

Chefe do Estado Maior do Exército dos Estados Unidos General WILLIAM C. 

WESTMORELAND indicaram o Tenente-General WILLIAM R. PEERS para dirigir a 

investigação sobre “a natureza e o esboço da investigação original do Exército sobre 

o que ocorreu, em 16 de março de 1968, na Província de Quang Ngai, República do 

Vietnam”. O “Inquérito Peers”, como ficou conhecido o material resultante das 

investigações do “Incidente de My Lai” promovidas pela equipe encabeçada pelo 

General PEERS, esta dividido em quatro volumes: o relatório52, as declarações das 

testemunhas oculares, exposição dos fatos e as declarações do Comando de 

Investigação Criminal do Exército dos Estados Unidos. Posteriormente, este 

 
50 RIELLY, Robert Tenente-Coronel. A Tendência para os Crimes de Guerra. Military Review, Fort 

Leavenworth, v. 90, n. 1, p. 58-65, jan-fev. 2010. 
51 PEERS, William R (Lieutenant General of the United States Army). Library of Congress, 

Washington DC. Disponível em: <http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RDAR-Vol-
I.pdf>.Acesso em: 16 jul. 2011. 

52  Somente este volume foi desclassificado e liberado para divulgação. A coleção completa com os 
quatro volumes pode ser acessada da Biblioteca do Congresso Americano sob o número DS557. 
8.M9 U541974, número OCLC 248718242; o número OCLC 1646516 para acessar somente o 
volume I. 

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v3=1&DB=local&CMD=010a+74603407&&CNT=10+records+per+page
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v3=1&DB=local&CMD=010a+74603407&&CNT=10+records+per+page
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incidente ficou conhecido como o “Massacre de My Lai”53.   

O Volume I do Relatório da Análise do Departamento do Exército sobre as 

Investigações Preliminares do Incidente de My Lai, como oficialmente foi chamado o 

Inquérito Peers, contém a narrativa do relatório da investigação. Este volume 

subdivide-se em doze capítulos e dois anexos. Isto inclui, além dos mapas, da 

finalidade do inquérito, do extenso índice analítico e das recomendações e 

descobertas finais54, a carta de 29 de março de 1969 por meio da qual RONALD L. 

RINDENHOUR reporta a ocorrência deste incidente ao Secretário de Defesa dos 

Estados Unidos. 

O mérito do general PEERS não se baseia apenas no fato de ter conduzido 

uma investigação imparcial e pormenorizada, mas, principalmente, por ter incluído 

no relatório o capítulo 12 que detalha o como e o motivo pelo qual a operação 

acabou em massacre. O objetivo de PEERS era “não somente salientar as 

deficiências na operação de My Lai, mas também indicar algumas diferenças entre 

essa operação e aquelas de outras unidades no sul do Vietnam” (PEERS apud 

RIELLY, 2010).  

Embora o relatório enunciasse 13 fatores determinantes para a ocorrência 

deste incidente, O General PEERS, em seu livro de 1979, condensou-os em 9 

fatores: 

• Atitude para com os vietnamitas; 

• Atitude permissiva; 

• Fatores psicológicos; 

• Problemas organizacionais; 

• Natureza do inimigo; 

• Planos e ordens; 

• Atitude de oficiais e líderes governamentais; 

• Liderança; 

• Falta de adequado treinamento; 

 

 
53 PEERS, William R (Lieutenant General of the United States Army). Library of Congress, 

Washington DC. Disponível em: <http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Peers_inquiry.html>. 
Acesso em: 16 jul. 2011.  

54 PEERS, William R (Lieutenant General of the United States Army). Library of Congress, 
Washington DC. Disponível em: <http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Vol_I-report.html>. Acesso 
em: 16 jul. 2011.  

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Peers_inquiry.html
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2.2.1.1.1 Atitude para com os vietnamitas 

  

Problema que surge em meio à tropa quando a lealdade da população local é 

duvidosa ou quando o choque de cultura entre ambos é significativo. A tendência em 

que a tropa tinha de se portar em relação à população local era definida pelo pouco 

respeito que alguns membros da unidade demonstravam ao referirem-se aos 

vietnamitas de maneira pejorativa. Tal atitude denotava a presença de um 

sentimento de superioridade perante a população local a qual era relegada a uma 

condição de raça inferior. Tal situação muitas vezes era agravada pelo costume que 

se tinha e que se tem de desumanizar o inimigo para auxiliar o soldado a superar o 

medo de matar outras pessoas em combate55.  

 

2.2.1.1.2 Atitude permissiva 

 

Antes mesmo da ocorrência do incidente, incidentes de maus tratos a 

prisioneiros e à população local já eram recorrentes. Isto se devia ao fato de que os 

soldados se sentiam frustrados, pois não entendiam por que a população que 

tentavam proteger ora parecia colaborar, ora não. PEERS sugere que diante desse 

comportamento ambíguo da população, os comandantes aprovavam tacitamente tais 

procedimentos56. 

 

2.2.1.1.3 Fatores psicológicos 

 

A pressão dos escalões superiores aliada à frustração e ao medo 

provenientes de um ambiente operacional em que o inimigo furtivo, evasivo e oculto 

freqüentemente impunha baixas sem se engajar contribuía para que as emoções a 

tropa exacerbassem.   

 

2.2.1.1.4 Problemas organizacionais 

 

A Força Tarefa Barker era uma unidade improvisada em que cada 

 
55 RIELLY, Robert Tenente-Coronel. A Tendência para os Crimes de Guerra. Military Review, Fort 

Leavenworth, v. 90, n. 1, p. 58-65, jan-fev. 2010.  
56  Ibid. 
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subunidade era proveniente de um dos batalhões da 11ª Brigada. Embora muitas 

outras unidades americanas no Vietnam apresentassem tais problemas, a unidade 

em questão possuía um Estado-Maior mesclado cujos poucos componentes foram 

retirados do Estado-Maior da 11ª Brigada57. 

 

2.2.1.1.5 Natureza do inimigo 

 

O inimigo não se apresentava como tropa regular. Tal como ocorre hoje e 

provavelmente em um futuro próximo, a distinção entre civis e combatentes no 

Vietnã era tarefa árdua. Segundo PEERS, “nos redutos comunistas e nas área 

dominadas pelos Viet Cong (VC)..., pode-se razoavelmente presumir que todo 

homem em idade militar era um VC, de uma forma ou de outra”58. 

 

2.2.1.1.6 Planos e ordens 

 

Foi observado pelas investigações que as ordens foram transmitidas por toda 

a cadeia de comando e chegaram até à tropa dando a impressão de que em My Lai 

estaria apenas o inimigo e que todos os encontrados deveriam ser eliminados. 

Aliado a isso, havia um clima organizacional dentro da 23ª Divisão em que os 

subordinados tinham receio de questionar as ordens ou “pedir esclarecimentos de 

qualquer instrução proporcionada pelo comandante de companhia, Capitão Ernest 

Medina, pelo comandante da Força Tarefa Barker ou pelo comandante da Divisão, 

General Samuel Koster”59. 

 

2.2.1.1.7 Atitudes de governos oficiais 

 

Os funcionários sul-vietnamitas consideravam qualquer região sob influência 

Viet Cong área de fogo livre. Esta atitude influenciou alguns soldados americanos ao 

ponto de passarem a considerar os civis descartáveis. Como o governo local era 

indiferente às baixas de não-combatentes, as tropas americanas apresentaram o 

 
57 RIELLY, Robert Tenente-Coronel. A Tendência para os Crimes de Guerra. Military Review, Fort 

Leavenworth, v. 90, n. 1, p. 58-65, jan-fev. 2010. 
58  Ibid. 
59  Ibid. 
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mesmo padrão de comportamento60. 

 

2.2.1.1.8 Liderança 

 

Foi constatado que os jovens tenentes da Companhia Charlie eram 

inexperientes e queriam ser aceitos pelos subordinados. Os comandantes de 

pelotão se identificavam mais com os seus homens do que com os comandos 

superiores. Dessa forma, os valores da instituição são sobrepujados pelos valores 

do grupo61.   

 

2.2.1.1.9 Falta de adequado treinamento 

 

Foi relatado que o treinamento sobre a “Lei da Guerra”, a inviolabilidade de 

não-combatentes e as regras de engajamento foi conduzido de maneira sucinta e 

desigual em toda a 11ª Brigada. Embora alguns militares tivessem instrução sobre 

este assunto, a maioria deles não podia se lembrar pois esta atividade fora 

conduzida de maneira “relaxada” e o conteúdo dos cartões de bolso distribuídos com 

os memorandos nunca foi explicado ou reforçado. Além disso, havia uma idéia geral 

acerca dos cartões de que eles somente serviam como lembranças e nada tinham 

de útil para acrescentar62. 

É pertinente utilizar o massacre de My Lai, como subsídio para o estudo da IV 

Convenção, considerando que este constitui-se em um clássico exemplo de violação 

da dignidade e da proteção das vítimas de um conflito armado (neste caso civis) em 

virtude de dois aspectos: da ampla divulgação promovida pela mídia internacional da 

época e principalmente das análises e discussões promovidas no âmbito das Forças 

Armadas dos EUA. Além disso, as investigações levadas a cabo pelo “Inquérito 

Peers” e as conclusões delas resultantes constituem-se em uma valiosa ferramenta 

para se discutir e estudar formas de impedir ou diminuir a chance de ocorrência de 

crime tipificado nas quatro Convenções de Genebra de 1949 e nos Protocolos 

 
60  RIELLY, Robert Tenente-Coronel. A Tendência para os Crimes de Guerra. Military Review, Fort 

Leavenworth, v. 90, n. 1, p. 58-65, jan-fev. 2010. 
61  RIELLY, Robert Tenente-Coronel. The Darker Side of the Force: the negative influence of 

cohesion. Military Review, Fort Leavenworth, v. 81, n. 2, p. 58-64, mar-abr. 2001. 
62  RIELLY, op. cit., nota 60. 



 50 

Adicionais de 197763.   

 

2.2.1.2 O incidente de Abu Ghraib 

 

O incidente da prisão Abu Ghraib ganhou notoriedade em 28 de abril de 2004 

por meio da divulgação das fotos em que prisioneiros iraquianos nus são submetidos 

a diversas situações humilhantes. Nestas situações, os responsáveis pela autoria 

das fotos são os próprios algozes, soldados do Exército Americano responsáveis 

pela guarda da prisão64. 

Embora as fotos sugestionem que os autores da degradação foram alguns 

militares os quais aparecem nas fotos sem se preocupar com a ignonímia do ato que 

ora praticavam, os fatores que contribuíram para que Abu Ghraib ganhasse 

notoriedade mundial não se restringiam à atuação de um grupo de militares 

responsáveis diretos pelo cárcere da referida prisão. Esta questão gira em torno de 

um problema mais complexo e amplo65. 

O período de junho a agosto de 2003 foi marcado pelo recrudescimento da 

violência em Bagdá. Diferentemente do que esperava o comando da coalizão no 

Iraque, o número e a violência dos ataques perpetrados mediante o uso de carro-

bomba na região da capital aumentavam. Incapaz de prever a ocorrência de novos 

ataques como forma de limitar as baixas que ocorriam em virtude destes 

procedimentos ardilosos, um capitão da seção de inteligência (CJ2X, em inglês) da 

Força Tarefa Combinada 7 (CJTF-7, em inglês) realizou uma consulta via correio 

eletrônico, em 14 de agosto de 2003, perante os demais chefes de seção de 

Inteligência Humana (HUMINT, em inglês) dos comandos subordinados à CJTF -7. 

Nesta mensagem, o referido capitão solicitava que os demais chefes de seção 

enviassem sugestões sobre técnicas de interrogatório que estes julgassem ser mais 

eficazes como meio de conseguir informações de prisioneiros e dessa forma limitar 

as baixas nas fileiras norte-americanas as quais aumentavam a cada dia66. 

 Não obstante a prisão de Abu Ghraib fosse um dos símbolos da opressão 

praticada pelo regime ditatorial de Saddan Hussein, a falta de instalações para a 

 
63  Vide o quadro 2: Definição Operacional da Variável Independente, p. 72. 
64  PRYER, Douglas A. Major. Inteligência a que preço? Um Estudo de Caso sobre as Consequências 

da Liderança Ética (e da Antiética). Military Review, Fort Leavenworth, v. 90, n. 5, p. 02-20, set-
out. 2010. 

65  Ibid. 
66  Ibid.  
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reclusão de prisioneiros nas proximidades de Bagdá levou à reativação da prisão 

sob a administração norte-americana. O que deveria ser uma utilização provisória, 

pois já era do conhecimento da embaixada americana o estigma que rondava a 

história do lugar, tornou-se definitivo já que o Campo Bucca instalação mais próxima 

localizava-se a um dia de viagem ao sul. Em 1º de outubro de 2003, o comandante 

da CJTF-7 autorizou a condução de interrogatórios nas instalações de Abu Ghraib67. 

As técnicas de interrogatório lá empregadas passaram a seguir o previsto na 

recém surgida “Política de Interrogatório” a qual, por sua vez, era proveniente da 

consolidação das técnicas sugeridas pelos especialistas que responderam à 

consulta da seção de inteligência da Força Tarefa Combinada 7, mescladas com 

técnicas avançadas de interrogatório previstas nas instruções de sobrevivência, 

evasão, resistência e fuga (SERE, em inglês). Da consulta via correio-eletrônico, 

surgiram, dentre outras: “gerenciamento de sono”, “presença de cães treinados”, 

“gritos, música alta e controle de luz”. Do SERE, foram empregadas algumas 

técnicas tais como: “posição de estresse”, “isolamento”, “manipulação de ambiente”, 

“bandeira falsa” e “manipulação de dieta”68. 

Pelo fato do Comando Central ter considerado as técnicas de interrogatório 

inaceitáveis, o comando da Força Tarefa Combinada 7 (CJTF-7, em inglês) foi 

obrigado a realizar alterações na Política de Interrogatórios. A partir de então, as 

técnicas somente seriam empregadas mediante a autorização do comandante da 

CJTF-7. Esta mudança retirou dos interrogadores a autoridade para decidir sobre a 

aplicação das técnicas, porém soou como uma permissão para a utilização delas, 

bastando que houvesse o consentimento do comando. De fato foi o que ocorreu por 

diversas vezes, pois o documento não somente retificou o conteúdo das orientações 

como ratificou a legitimidade da prática69. 

A ocorrência de abusos contra prisioneiros de guerra não foi exclusividade da 

prisão de Abu Ghraib. Outros comandos subordinados à CJTF-7, segundo inspeções 

da Cruz Vermelha Internacional, foram responsáveis por cometer tais atos, dentre 

eles: Campo Cropper, 3º Regimento de Cavalaria Blindado (3º RCB) e 4ª Divisão de 

Infantaria (4ª DI). Duas mortes estão ligadas aos interrogatórios conduzidos pelo 3º 

 
67  PRYER, Douglas A. Major. Inteligência a que preço? Um Estudo de Caso sobre as Consequências 

da Liderança Ética (e da Antiética). Military Review, Fort Leavenworth, v. 90, n. 5, p. 02-20, set-
out. 2010. 

68  Ibid. 
69  Ibid. 
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RCB. A do General Iraquiano Abed Mowhoush, de 56 anos, e do Tenente-Coronel 

Abdul Jameel, de 47 anos. O primeiro foi morto depois de uma sessão de 

interrogatório na qual o oficial especialista utilizou a técnica “detenção confinada”, 

embrulhando o detento em sacos de dormir para induzir uma sensação de 

claustrofobia. O segundo faleceu após ter sua garganta comprimida com um 

bastão70.  

 Segundo PRYER (2010), o clima de tensão em Abu Ghraib se exacerbou 

devido a alguns fatores. Sua guarnição era submetida regularmente a ataques de 

morteiros os quais resultaram na morte de 5 detentos e 2 soldados americanos, 

além de ferir outros 67 detentos e 11 militares americanos. Rapidamente, o número 

de detentos chegou a 7.000, havendo apenas 90 policiais do exército para controlar 

a população quando o doutrinariamente exigido era um batalhão de Polícia do 

Exército. Além disso, os primeiros interrogadores desta prisão pertenciam à 

Companhia Alfa do 519º Batalhão de Inteligência Militar a qual já havia empregado 

no Afeganistão as técnicas avançadas do SERE. No que se refere às fotos com a 

“pirâmide de homens nus” cabe ressaltar que esta prática se deve à má 

interpretação da técnica de interrogatório conhecida como “manipulação do 

ambiente” à qual foi associada a técnica “nudez forçada”, permitida no Afeganistão 

mas explicitamente proibida no Iraque. 

 Curiosamente, conforme PRYER (2010), a 1ª Divisão Blindada notabilizou-

se não somente por ter constituído “a maior força controlada por um Quartel-General 

de Divisão na história do Exército dos Estados Unidos”71, mas principalmente por 

não ter o seu 501º Batalhão de Inteligência Militar envolvido em denúncias de abuso 

contra prisioneiros. A Força Tarefa Combinada 7 mantinha uma política de 

interrogatório permissiva e a exemplo das demais forças deste grande comando, a 

Força Tarefa 1ª Divisão Blindada (FT 1ª DBld) também operava em um ambiente 

complexo e perigoso, enfrentava os mesmos problemas de crescente número de 

baixas, necessidade de informações e insuficiente número de interrogadores 

experientes. Porém, os E-2 de brigada e o comando do 501º Batalhão de inteligência 

Militar recusaram-se a utilizar as “técnicas avançadas de interrogatório”. O próprio 

 
70 PRYER, Douglas A. Major. Inteligência a que preço? Um Estudo de Caso sobre as Consequências 

da Liderança Ética (e da Antiética). Military Review, Fort Leavenworth, v. 90, n. 5, p. 02-20, set-
out. 2010. 

71 Isto porque incorporou outras unidades não-orgânicas e por isso passou a contar com um efetivo 
de 39.000 homens e assim passou à denominação de “Força Tarefa 1ª Divisão Blindada”.  
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comandante da FT 1ª DBld enfatizou, ao assumir o comando, a necessidade de 

tratar os iraquianos com “respeito e humanidade” e a proibição de maus-tratos aos 

prisioneiros. 

Ainda que Abu Ghraib estivesse sujeita a maiores adversidades, o que 

distinguiu as técnicas utilizadas pelos interrogadores de lá das técnicas empregadas 

pelos interrogadores da FT 1º DBld foi a postura ética dos comandantes. Enquanto 

que para os primeiros os fins justificavam os meios, para os outros a “eficácia 

organizacional” não era mais importante do que “o bem moral”72. 

Abu Ghraib não significou a derrota estratégica dos Estados Unidos apenas 

pelo fato de inúmeros radicais islâmicos terem se revoltado com tais abusos e por 

isso terem intensificado os ataques, aumentando as baixas americanas, quando o 

objetivo inicial era a busca de informações com vistas a limitar tais baixas. O que fica 

evidente é a incoerência de tais práticas para com os valores democráticos 

ocidentais73. Cabe ressaltar que as detenções e os interrogatórios sucederam-se 

sem que houvesse distinção entre prisioneiros civis e prisioneiros militares. 

É pouco provável que as técnicas avançadas de interrogatório possam lograr 

mais êxitos. Porém, rendem resultados pouco confiáveis uma vez que induz o 

interrogado a responder o que ele julga ser o que o interrogador quer ouvir. Para 

corroborar esta questão, pode-se citar o exemplo de interrogatório que levou à 

prisão de Musab Al Zarqawi74. A informação do seu paradeiro surgiu em um 

momento em que os interrogadores estabeleceram afinidades com os detentos 

mediante o emprego das técnicas doutrinárias com sagacidade e inteligência75. 

Apesar de ter ficado evidente que o General Iraquiano tenha sido morto pela 

aplicação das técnicas avançadas de interrogatório aplicadas pelo oficial especialista 

WELSHOFER a pena que lhe foi aplicada pela Corte Marcial dos Estados Unidos foi 

extremamente leve e controversa. Ele recebeu uma Carta de Repreensão, foi 

condenado à pena de restrição de sua liberdade ao domicílio e a local de prática 

religiosa por dois meses e, além disso, teve somente que pagar uma multa de 6.000 

 
72 PRYER, Douglas A. Major. Inteligência a que preço? Um Estudo de Caso sobre as Consequências 

da Liderança Ética (e da Antiética). Military Review, Fort Leavenworth, v. 90, n. 5, p. 02-20, set-
out. 2010. 

73  Ibid. 
74  Líder do grupo terrorista Al-Qaeda no Iraque o qual fora morto por um ataque aéreo desferido no 

esconderijo em que ele se reunia com outros líderes terroristas ao norte da cidade de Baqubah.   
75  PRYER, op. cit., nota 72. 
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dólares76. 

Isto se deve ao fato de que os militares americanos são julgados segundo as 

cláusulas punitivas do Código Uniforme de Justiça Militar dos Estados Unidos 

(Uniform Code of Military Justice - UCMJ) as quais constituem o subsídio para a 

instauração de uma Corte Marcial77. 

Corroborando esta idéia, pode-se considerar a publicação pela ONU do 

“Boletim do Secretário Geral sobre a observância do Direito Internacional 

Humanitário pelas forças das Nações Unidas” que entrou em vigor em 12 de agosto 

de 1999. Conforme prevê a Seção 4 deste boletim, “em caso de violação das leis do 

Direito Internacional Humanitário, membros militares das forças das Nações Unidas 

estão sujeitos a serem julgados por tribunais de seus países”78. 

Junta-se a isso, o fato dos Estados Unidos da América, por meio da 

administração do Presidente GEORG W. BUSH receosa de que os seus soldados 

fossem julgados por um tribunal internacional, ameaçar a retirar o seu apoio às 

operações de paz. Pressionada, a ONU expediu a resolução 1422/2002 a qual 

impedia o Tribunal Penal Internacional de realizar “investigações ou ajuizamento 

com respeito às operações sob os auspícios da ONU” em que o pessoal de um 

Estado não signatário do Estatuto de Roma tenha tomado parte. E como os EUA em 

06 de maio de 2002 renunciou em assinar o Estatuto de Roma quase dois meses 

antes (1º de julho de 2002) do TPI entrar em vigor, percebe-se a intenção de manter 

os militares americanos sob a jurisdição do Código Uniforme de Justiça Militar79. 

Utilizar outro incidente ostensivamente noticiado, conforme foi o de Abu 

Ghraib, como subsídio para o estudo da III Convenção é pertinente, considerando 

que este constitui-se em um clássico exemplo de violação da dignidade de 

prisioneiros de guerra em virtude da ampla divulgação promovida pela mídia 

internacional e, a exemplo do que ocorreu em relação ao caso My Lai, foi e está 

sendo sistematicamente discutido e estudado por estudiosos norte-americanos80. 

 
76  PRYER, Douglas A. Major. Inteligência a que preço? Um Estudo de Caso sobre as Consequências 

da Liderança Ética (e da Antiética). Military Review, Fort Leavenworth, v. 90, n. 5, p. 02-20, set-
out. 2010.. 

77 DAVIDSON, Michael J. Tenente-Coronel. A Responsabilidade do Oficial de Estado-Maior por 
Crimes de Guerra. Military Review, Fort Leavenworth, v. 84, n. 2, p. 21-29, abr-jun. 2004. 

78  Tradução literal do referido boletim. 
79  MARQUES, Helvétius da Silva. Direito Internacional Humanitário: limites às operações militares. 

2004. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 
2004. 

80   Vide o quadro 2: Definição Operacional da Variável Independente, p. 72. 
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2.2.2 Novas perspectivas para o ensino do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados 

 

O estresse físico e mental inerentes ao campo de batalha reduz sobremaneira 

a capacidade do militar em pensar e reagir. É neste ambiente hostil de combate que 

a preocupação com a sobrevivência, o medo e os ressentimentos são exacerbados 

em detrimento de uma conduta mais humanitária. Portanto, o CICR recomenda que 

para um comportamento manifestar-se mediante a execução de uma ação reflexa, 

este deve ser exaustivamente treinado em exercícios militares. 

PRYER (2010) afirma que as escolas do Exército Americano deveriam utilizar 

com mais freqüência “exercícios práticos para a tropa lidar com problemas morais 

complexos”. Poucas são as vezes em que o instrutor esta capacitado a conduzir 

uma instrução com vistas a orientar os alunos a adotar um processo decisório 

calcado na ética seja ele voltado para o sistema de inteligência ou o sistema 

manobra81. 

Neste sentido, as Forças Armadas americanas tem aprimorado a instrução da 

tropa, incluindo nos currículos assuntos atinentes à cultura local da área de 

operações em que esta atuará e, diferentemente do que ocorria há cinco anos, o 

treinamento básico atualmente contempla de 35 a 45 horas de instrução sobre os 

valores do Exército somada à obrigação de todo soldado em portar um livreto 

resumo das Convenções de Genebra. Também, na Academia Militar dos EUA, em 

West Point, e no Curso de Formação de Oficiais da Reserva dos EUA (ROTC, sigla 

em inglês) os futuros oficiais recebem treinamento em ética. Além disso, o Exército 

americano criou o Centro da Profissão e da Ética do Exército. Apesar de tudo, os 

oficiais da Escola de Comando e Estado Maior dos EUA recebem somente quatro 

horas de instrução relacionada com a ética82. 

O desdobramento bem sucedido das Forças Armadas Americanas na 

Operação Tempestade de Areia no Deserto (“Desert Storm” executada em 1991) 

colocou em debandada a quarta força militar do globo, cujos blindados haviam 

 
81 Uma força armada terrestre subdivide-se em sistemas operacionais cuja atuação sincronizada no 

tempo e no espaço permite a conquista de um objetivo militar. Dentre os sistemas, o de 
inteligência refere-se à obtenção de informações que subsidiem o processo de tomada de decisão 
dos comandantes dos diversos escalões e o manobra refere-se às forças de choque encarregadas 
de cerrar sobre o inimigo para capturá-lo ou destruí-lo. 

82  PRYER, Douglas A. Major. Controlar a Fera Interior: A Chave do Sucesso nos Campos de Batalha 
no Século XXI. Military Review, Fort Leavenworth, v. 66, n. 3, p. 02-13, maio-jun. 2011. 
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encurralado as forças iranianas por oito anos. A devastação causada por esta 

operação, largamente noticiada pelas modernas imagens produzidas pela mídia 

mundial, deixou claro para os potenciais adversários dos Estados Unidos que o 

armamento disponível no arsenal da antiga União Soviética não mais seria capaz de 

contrapor a tecnologia estadunidense. “Dessa forma, é bastante razoável a 

suposição de que os ataques de 11 de setembro tenham relação causal com nosso 

estrondoso sucesso Tecnológico na Guerra do Golfo”83. 

Outrossim, NAGL (2010) afirma que este alto grau de desempenho no Golfo 

colaborou para que as lições aprendidas na guerra não-convencional travada no 

Vietnã fossem propositalmente esquecidas já que tudo que se relacionasse com 

este conflito remetia à derrota. Em decorrência disto, o treinamento direcionado ao 

combate a uma força irregular foi relegado a um segundo plano ao qual se destinou 

um orçamento bem inferior. Dessa forma, as Forças Armadas dos Estados Unidos 

não foram capazes de se adaptar às novas demandas dos conflitos atuais e o que 

se seguiu foram os fracassos no Haiti, Somália, Balcãs e mais recentemente no 

Afeganistão e no Iraque84.  

PRYER (2011), ainda, defende que no futuro tanto as guerras assimétricas85 

não-convencionais tal como as convencionais (seria o caso da “Desert Storm”) 

deverão ser conduzidas segundo os princípios éticos enunciados, como, por 

exemplo, pelas Convenções de Genebra. De nada adiantará a revolução tecnológica 

dos sistemas de armas e comunicações se o comportamento do militar no campo de 

batalha não se pautar pela conduta moral correta. 

Esta afirmação, por sua vez, ganha relevância quando ALEXANDER (2005) 

enuncia que os conflitos Assimétricos, de agora em diante, haverão de se tornar “a 

norma, não a exceção”. 

Isto se deve ao fato de que os equipamentos de captação de imagem 

portáteis disponíveis para o uso pessoal atualmente proporcionam divulgação 

ampla, ostensiva e em tempo real de imagens que expõem de maneira muito mais 

 
83 ALEXANDER, John B. Coronel. Vencendo a Guerra: armas avançadas, estratégias e conceitos 

para um mundo pós 11 de setembro. Rio de Janeiro: Lidador, 2005, p. 20. 
84 NAGL, John A. Vamos Vencer a Guerra que Estamos Travando. Military Review, Fort 

Leavenworth, v. 90, n. 1, p. 13-22, jan-fev. 2010. 
85 Tipo de conflito em que dois contendores apresentam acentuada discrepância de poder bélico, 

fazendo com que o mais fraco adote técnicas e procedimentos de combate furtivo que vai além da 
compreensão do contendor mais forte. Esta discrepância, por sua vez, não se dá apenas pela 
desigualdade de poder militar, mas principalmente pelo caráter não-estatal do mais fraco e pelos 
objetivos estratégicos diversos (BERMÚDEZ, 2004). 
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rápida e impactante a má conduta do militar em operações86. 

No Exército Argentino, o Plano de Matérias do Soldado Individual do Ciclo 1 

(Argentina, 1995) contempla o ensino de DICA em três Unidades Didáticas inserido 

na matéria combate. A UD 1, com carga horária de oito horas, tem como objetivo 

proporcionar ao instruendo conhecimentos das normas gerais que regem os conflitos 

armados tais como Convenções de Genebra, Tratados de Haia e Protocolos 

Adicionais. Também com oito horas previstas, a UD 2 possui como Objetivo 

Específico o tratamento a ser dispensado aos prisioneiros de guerra. A UD 3, por 

sua vez, tem como Objetivo Específico tratar dos procedimentos para com feridos e 

enfermos inimigos e conta com uma carga horária de duas horas. Ou seja: o 

Exército Argentino destina ao ensino de Direito Internacional dos Conflitos Armados 

um total de dezoito horas da sua carga horária para a formação do Soldado do Ciclo 

1 (militar equiparado ao soldado recruta do Exército Brasileiro cuja formação básica 

é regida pelo PP do Período Básico)87. 

 

2.3 DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS (DIREITO 

INTERNACIONAL HUMANITÁRIO) 

 

O Direito Internacional Público surgira em meio à própria evolução das 

sociedades e nações e ao conseqüente incremento das relações por elas 

estabelecidas. Atualmente, no seu bojo, são identificadas três vertentes as quais são 

convergentes por ter como princípio básico a proteção da pessoa humana. São elas 

os Direito dos Refugiados, Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e o 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA)88.  

O Direito dos Refugiados surgiu da aprovação do estatuto sobre o qual 

trabalha o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em 14 de 

dezembro de 1950 o qual, por sua vez, baseou-se no artigo 14 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: “cada pessoa tem o direito de buscar e gozar asilo 

 
86  PRYER, Douglas A. Major. Controlar a Fera Interior: A Chave do Sucesso nos Campos de Batalha 

no Século XXI. Military Review, Fort Leavenworth, v. 66, n. 3, p. 02-13, maio-jun. 2011. 
87  CARNEIRO, Guilherme Brandão. Direito Internacional Humanitário: inserção de seus 

fundamentos durante a Instrução Militar no Exército Brasileiro. 2004. Dissertação (Mestrado) – 
Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2004. 

88  CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEYTRIGNET, Gérard; SANTIAGO, Jaime Ruiz. As 
Três Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana. São José: Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 1996. 
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em outros países se sofre perseguição”89. 

O supracitado artigo teve como precedente motivador os deslocamentos de 

milhões de europeus por ocasião dos combates e perseguições promovidas durante 

a II Guerra Mundial os quais foram retirados dos seus países e ao final do conflito 

sentiram-se em dificuldade para retornar em virtude da fragilidade em que os 

Estados se encontravam resultante da guerra que findava e da Guerra Fria que se 

avultava cujas dualidades ideológicas causavam empecilho aos deslocamentos de 

retorno ao solo pátrio90.   

Entretanto, cabe ressaltar que, mesmo antes da II Guerra Mundial em meio às 

perseguições provenientes da Revolução Russa e da Guerra greco-turca, a Antiga 

Liga das Nações outorgou ao delegado norueguês Fridtjof Nansen (1861-1930) a 

missão de reinstalar mais de 380.000 refugiados. Pelo trabalho realizado junto aos 

russos e armênios, a Nansen foi concedido o prêmio Nobel da Paz, em 192391. 

Os Direitos Humanos apresentam a peculiaridade da titularidade individual, pois é o 

indivíduo quem exerce o direito de petição92. A sua interação com o Direito 

Internacional Público não se restringe a regular as relações do Estado com o 

indivíduo, mas tem por objetivo maior resguardar o segundo dos abusos de poder do 

primeiro (o seu próprio Estado) em diversas situações sejam elas de cunho cultural, 

religioso ou político93.  

A tese acima exposta seria de cunho complementarista já que conforme 

alguns autores o DIDH regula as relações do Estado com os seus cidadãos em 

período de paz e o DICA regula as relações deste Estado com cidadãos 

considerados inimigos em um conflito94. 

O Direito DICA, a exemplo das outras vertentes, tem como foco a dignidade e 

a integridade da pessoa humana, porém, o seu instrumento jurídico, 

consubstanciado basicamente pelas quatro Convenções de Genebra de 12 de 

 
89  CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEYTRIGNET, Gérard; SANTIAGO, Jaime Ruiz. As 

Três Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana. São José: Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 1996.  

90  Ibid. 
91  Ibid. 
92  Ibid. 
93  KRIEGER, César Amorim. Direito Internacional Humanitário: o precedente do Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal Internacional. Curitiba: Juruá, v. 1, 2004. 
94  NOGUEIRA, Alexandre Lopes. Aplicabilidade do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

para o Exército Brasileiro em missões de paz da ONU. 2004. Dissertação (Mestrado) – Escola 
de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2007. 
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agosto de 1949 e pelos seus dois Protocolos Adicionais de 08 de junho de 1977, tem 

por finalidade garantir a fiel observância do DIDH em situação de conflito armado 

uma vez que “a paz é a condição primordial para o pleno respeito aos direitos 

humanos, e que a guerra é a negação desse direito” (resolução XXIIII da 

Conferência Internacional de Direitos Humanos, convocada pelas Nações Unidas em 

Teerã, em 1968)95.  

Em suma, enquanto os Direitos Humanos surgiram para resguardar o direito 

de qualquer indivíduo à vida, o DICA surgiu para resguardar, em uma situação de 

conflito armado, o direito dos não-combatentes à vida e dos combatentes à 

dignidade, já que na ausência de paz é permitido empregar a violência mediante a 

delegação emanada do Estado em situação de beligerância96. 

Trata-se, portanto, da tese integracionista advogada por autores expoentes da 

literatura jurídica nacional tais como Celso Mello e Trindade os quais afirmam ser 

impossível distinguir ambos os ramos já que o objetivo deles é garantir a dignidade 

humana qualquer que seja a circunstância97.  

O quadro abaixo resume o Sistema de Proteção Internacional 

(Relação entre Direitos Humanos e Direito Internacional dos Conflitos Armados)98: 

Situação Direito Aplicável 

Tempo de Paz Direitos Humanos 

Distúrbios ou Tensões Internas 
( Ex: Estado de Sítio) 

 
Direitos Humanos Inderrogáveis 

 

Conflito Armado Não Internacional 

Direitos Humanos Inderrogáveis 
Direito Internacional Humanitário 

(Art. 3.o. comum das Convenções de 
Genebra de 1949 e Protocolo Adicional  II 

de 1977) 

Conflito Armado Internacional 

Direitos Humanos Inderrogáveis 
Direito Internacional Humanitário 

(Convenções de Genebra de 1949 e 
Protocolo Adicional I de 1977) 

Quadro 1 - Direitos Humanos comparado ao Direito Internacional dos Conflitos Armados. 

Fonte: PALMA, Najla Nassif 
 

 
95 SWINARSKI, Christophe. Introdução ao Direito Internacional Humanitário. Brasília: Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 1996. 
96 PALMA, Najla Nassif. Direito Internacional Humanitário e Operações Manutenção de Paz da 

ONU, 2011. Palestra realizada para o Seminário de Líderes em preparação para o Exercício 
“Operações de Manutenção de Paz Américas 2011”, no Centro Conjunto de Operações de Paz do 
Brasil, Rio de Janeiro, em 29 de março de 2011. 

97 NOGUEIRA, Alexandre Lopes. Aplicabilidade do Direito Internacional dos Direitos Humanos 
para o Exército Brasileiro em missões de paz da ONU. 2004. Dissertação (Mestrado) – Escola 
de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2007. 

98  PALMA, op. cit., nota 96. 
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Eis um conceito abrangente e completo de DICA por apresentar no corpo do 

seu texto vários conceitos cujos conteúdos, embora não estejam em ordem 

cronológica de instituição, apresentam os objetos que se procurou proteger e as 

possíveis ocasiões em que a proteção pudesse se fazer necessária segundo o 

surgimento de novas situações de conflito armado em decorrência da constante 

mutação das tensões internacionais e dos respectivos interesses que as suscitaram: 

 

  “O direito internacional humanitário é o conjunto de normas 
internacionais, de origem convencional ou consuetudinária, especificamente 
destinado a ser aplicado nos conflitos armados, internacionais ou não-
internacionais, e que limita, por razões humanitárias, o direito das Partes em 
conflito de escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, 
ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que possam ser afetados 
pelo conflito.” 99 

 

A denominação mais usual para se referir ao Direito Internacional Humanitário 

ou Direito Humanitário será a que se refere ao estado de beligerância: Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA). Basicamente, por dois motivos: 

primeiramente por se tratar de um trabalho focado na importância da disseminação 

da norma do referido instrumento no âmbito de uma instituição militar. Em segundo 

plano, o termo conflito armado é mais atual e abrangente do que o termo guerra, 

cuja definição clássica fora abordada, pois o termo conflito contempla uma ampla 

gama de confrontos nos quais, embora não se verifique a declaração formal de 

guerra entre dois Estados como marco de início das hostilidades, todas as 

disposições legais reguladoras e limitadoras das quatro Convenções de Genebra e 

dos dois Protocolos Adicionais entram imediatamente em vigor com o objetivo 

primordial de proteger as vítimas dos combates (Artigo 2º comum às quatro 

Convenções e ao Protocolo Adicional I - COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ 

VERMELHA). 

Outro motivo seria que o termo conflito armado é mais utilizado nos textos das 

Convenções e dos Protocolos Adicionais100.  

 

Além disso, o termo Humanitário é citado em uma série de outras ocasiões 

 
99 SWINARSKI, Christophe. Introdução ao Direito Internacional Humanitário. Brasília: Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 1996, p. 
18.  

100 JARDIM, Tarciso Dal Maso. O Brasil e o Direito Internacional dos Conflitos Armados. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2006. 
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em que as vítimas assistidas não necessariamente assumiram esta condição em 

decorrência de um conflito armado como, por exemplo, o apoio Humanitário às 

vítimas do terremoto de 12 de janeiro de 2010, no Haiti.  

A formalização do DICA é o resultado de inúmeras conferências e reuniões 

internacionais cujas resoluções deram origem a alguns instrumentos jurídicos. Neste 

caso, trata-se, basicamente, das Convenções de Genebra de 1864, de 1949 e de 

1977, além das Convenções de Haia de 1899 e de 1907. 

No início da sua concepção, o DICA, o então direito da guerra, além de tratar 

dos procedimentos permitidos na guerra – jus in bello - abarcava outro conjunto de 

normas que abordava o direito de ir à guerra como forma lícita de solucionar 

controvérsias internacionais: “jus ad bellum”. Este, por sua vez surgiu como um meio 

para limitar o recurso abusivo à guerra. Entretanto, este ramo do direito internacional 

não mais existe e, por conseguinte, a guerra é considerada ilícita no seu âmbito em 

virtude da consagração da Carta das Nações Unidas de 1945 a qual, oficialmente, 

condena a solução de litígios internacionais via conflito armado, embora não tenha 

sido capaz de impedir a eclosão de outras refregas posteriormente à sua adoção101. 

MELLO (2007, p. 136) afirma que o DIH difere do Direito da Guerra na medida 

em que a aplicação temporal é semelhante, mas as relações que coordenam são 

outras. O DIH seria mais restrito que o Direito da Guerra102 propriamente dito, uma 

vez que o primeiro tem o objetivo específico de proteção da pessoa humana. 

Desde de 1864, depois da primeira Convenção de Genebra, sucederam-se a 

Declaração de São Petersburgo em 1868 e as Convenções de Haia de 1899 e 1907 

as quais, considerando-se os distintos objetos de que tratavam, definiram dois 

corpos de normas. Enquanto o Direito de Genebra deu ênfase à proteção das 

vítimas dos combates, o Direito de Haia ocupou-se em limitar os meios e os métodos 

de combate. Sendo assim, baseado nestas duas correntes surgiu o “jus in bello” que 

é a “parte do direito da guerra pela qual é regido o comportamento do Estado em 

caso de conflito armado”103.  

O Direito de Haia foi consagrado por certo número de normas oriundas de 

tratados multilaterais as quais se revestiram de um caráter consuetudinário 

geralmente aceito enquanto perdurou a estrutura internacional que as instituíram.  

 
101 SWINARSKI, Christophe. Introdução ao Direito Internacional Humanitário. Brasília: Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 1996. 
102 Aqui pode ser tomado por DICA. 
103 Ibid.  
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Em contrapartida, o Direito de Genebra, sucessivamente de 1864 passando 

por 1906, 1929 até chegar à renomada Conferência de Genebra de 1949, foi sendo 

atualizado à medida que novas categorias de vítimas surgiam em decorrência dos 

novos processos de combate. Dessa forma, em 12 de agosto de 1949, foram 

aprovadas as quatro Convenções de Genebra que, a partir de então, “passaram a 

constituir a codificação completa do direito internacional humanitário em vigor”104. 

Atualmente, quase todas as disposições do Direito de Haia incorporaram-se 

ao de Genebra, mediante adaptação e modernização, por meio do Protocolo 

Adicional I de 1977 (relativo aos conflitos armados internacionais)105. 

A fim de rever a Convenção de Genebra de 27 de julho de 1929, em 1938, 

por ocasião da XVI Conferência Internacional da Cruz Vermelha (Londres), foi 

marcada a revisão que se realizaria na Conferência Diplomática prevista 1940 a qual 

foi suspensa face à eclosão da 2ª Guerra Mundial (Convenção de Genebra, nota 

preliminar). Ao fim das hostilidades, o Conselho Federal Suíço, administrador das 

Convenções de Genebra, conduziu a “Conferência diplomática para Elaborar 

Convenções Internacionais destinadas a proteger as vítimas da guerra” de 21 de 

abril a 12 de agosto de 1949, cujas deliberações elaboraram as quatro Convenções 

de Genebra, cada qual com os seguintes objetivos: 

a) Primeira Convenção - Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 

para a melhoria das condições dos feridos e enfermos das forças armadas em 

campanha. 

b) Segunda Convenção - Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 

para melhoria das condições dos feridos, enfermos e náufragos das forças armadas 

no mar. 

c) Terceira Convenção - Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949, 

Relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra. 

d) Quarta Convenção - Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949, 

Relativa à proteção dos civis em tempo de guerra.   

 

“Julgando, no entanto, necessário reafirmar e desenvolver as 

 
104 SWINARSKI, Christophe. Introdução ao Direito Internacional Humanitário. Brasília: Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 1996. 
105 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEYTRIGNET, Gérard; SANTIAGO, Jaime Ruiz. As 

Três Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana. São José: Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 1996. 
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disposições que protegem as vítimas dos conflitos armados e suplementar 
as medidas adequadas ao reforço de sua aplicação” (Protocolo I, 
Preâmbulo, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 1977, p. 05). 

 

Foram aprovados, então: 

a) Protocolo Adicional Número Um - Protocolo Adicional às Convenções de 

Genebra de 12 de agosto de 1949, Relativo à Proteção das Vítimas dos Conflitos 

Armados Internacionais (Protocolo I). 

b) Protocolo Adicional Número Dois - Protocolo Adicional às Convenções de 

Genebra de 12 de agosto de 1949, Relativo à Proteção das Vítimas dos Conflitos 

Armados Não-Internacionais (Protocolo II). 

 

Cabe ressaltar que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) 

desempenha, desde de 1863 quando foi fundado pelo Suíço Henry Dunant, papel 

singular no processo de desenvolvimento do DICA. Embora seja o governo helvético 

quem convoca as conferências, é por iniciativa e ação do CICV que são elaborados 

e propostos os textos a serem submetidos às deliberações dos representantes das 

potências signatárias. Além da atuação invulgar no sentido de quase sempre 

promover e convocar as Conferências Diplomáticas que aprovaram os instrumentos 

de Genebra, o CICV recebeu “competências internacionais” tanto para proteger 

vítimas de conflitos armados quanto para, juntamente com os Estados, aplicar o 

DICA (este procedimento iniciou-se após os Protocolos Adicionais de 1977, pois, até 

então, restringia-se ao Direito de Genebra – proteção das vítimas). Trata-se, 

portanto, de um caso ímpar na história do direito internacional uma vez que foram 

conferidas, formalmente no âmbito internacional, competências típicas de Estado a 

uma instituição privada106. 

Ainda que a Organização das Nações Unidas tenha tomado algumas 

iniciativas visando garantir o pleno exercício dos Direitos Humanos aplicáveis aos 

conflitos armados, dando origem, a exemplo dos Direitos de Haia e de Genebra, ao 

“Direito de Nova Iorque” (cidade sede das Nações Unidas) quando se fala em DICA 

remete-se ao Direito de Genebra (abarcando os princípios do Direito de Haia), pois 

“o direito da proteção das vítimas das guerras guarda uma relação muito mais 

estreita com o CICV, que foi o inspirador desses tratados e que, ao mesmo tempo, 

 
106 SWINARSKI, Christophe. Introdução ao Direito Internacional Humanitário. Brasília: Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 1996.  
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ficou encarregado da implementação da sua normativa”107. 

Embora o título de cada Convenção de Genebra e de cada Protocolo 

Adicional seja auto-explicativo quanto à categoria de indivíduo a ser protegida, cabe 

ressaltar que todos estes instrumentos possuem disposições comuns as quais 

definem o âmbito e duração da aplicação deste direito, fazem referência aos 

princípios gerais do direito, proíbem represálias ou violações contra vítimas de 

conflitos armados, impedem qualquer indivíduo de renunciar às garantias 

proporcionadas pelas Convenções e pelos Protocolos, definem as responsabilidades 

dos Estados e dos órgãos não-estatais, prevêem sanções (desde infrações 

disciplinares até “crimes de guerra”) e, por fim, determinam a divulgação das 

Convenções (tanto em tempo de paz quanto em tempo de conflito armado) para a 

população civil e a sua inclusão nos programas de instrução militar108. 

 Estão aqui resumidamente enunciados os artigos ou normas mais relevantes, 

consoante os “princípios fundamentais”109 ou “princípios reitores”110 que nortearam a 

redação e a aprovação das Convenções e dos Protocolos. Cabe ressaltar que a 

classificação a seguir foi enunciada segundo KRIEGER (2004):  

a) Princípio da Humanidade 

É o princípio essencial da aplicação do DICA e, de acordo com o CICV, é a 

busca indistinta, sem separação de nacionalidade, de raça, credo religioso, classe 

social ou opinião política, do respeito ao ser humano111.  

b) Princípio da Inviolabilidade 

Segundo ele, a vítima não pode ter violada a sua integridade física, moral, 

suas convicções religiosas e pessoais, e seu bem-estar básico112. 

c) Princípio da Neutralidade 

Nunca deverá ser considerada ingerência no conflito a iniciativa da Cruz 

Vermelha ou de qualquer outro organismo humanitário de prestar assistência a 

 
107 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEYTRIGNET, Gérard; SANTIAGO, Jaime Ruiz. As 

Três Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana. São José: Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 1996.  

108 COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA (Suiça). Normas fundamentais das 
convenções de genebra e de seus protocolos adicionais. Genebra, 1983. 

109 KRIEGER, César Amorim. Direito Internacional Humanitário: O Precedente do Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal Internacional: (NBR 85-362-0709-4). 
Curitiba: Juruá, v. 1, 2004, p. 245. 

110 CANÇADO TRINDADE, ET AL, op. cit., nota 107. 
111 KRIEGER, op. cit., nota 109. 
112 CANÇADO TRINDADE, ET AL, op. cit., nota 110. 
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quem quer que seja, devendo o pessoal sanitário (pessoal de saúde militares ou não 

e capelães adidos às forças armadas) ser colocado “acima” dos combates, desde 

que estes se abstenham de praticar ato de hostilidade, salvo se para garantir a 

defesa pessoal. Codificado, principalmente, art. 12 do Protocolo Adicional I de 

1977113.  

d) Princípio da Segurança 

Juridicamente, todos os protegidos pelas Convenções devem se beneficiar 

das garantias judiciais reconhecidas e a elas é vedado a renúncia aos direitos 

conferidos pelo instrumento supracitado. Ninguém pode ser responsabilizado por 

uma ação que não cometeu e caso isto aconteça ao acusado deve ser dispensado 

tratamento humano. É codificado pelo art. 75 do Protocolo Adicional I e pelos art.4º e 

art. 5º do Protocolo Adicional II de 1977114. 

e) Princípio da Necessidade  

É a limitação da ação militar em direção a objetivos de natureza estritamente 

militar e a proteção dos bens de caráter civil. São codificados pelos art. 57º, inc. III e 

art. 52, inc. II, respectivamente, do Protocolo Adicional I de 1977115. 

f) Princípio da Distinção  

É distinguir, claramente, entre combatentes e não combatentes. É codificado 

pelo art. 48º, do Protocolo Adicional I de 1977116. 

g) Princípio da Proporcionalidade  

É minimizar ao máximo os danos causados pelos meios e métodos de 

combate, inclusive sobre objetivos militares, observando-se, essencialmente, a 

vantagem militar concreta e objetiva. É codificado pelo art. 51º, inc. V, letra “b” do 

Protocolo Adicional I de 1977117.  

Segundo PEYTRIGNET (1996), os princípios da necessidade, distinção e 

proporcionalidade são tomados por um único princípio: o da limitação. 

Conforme BETTATI, 1996, o Direito Internacional dos Conflitos Armados 

 
113 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEYTRIGNET, Gérard; SANTIAGO, Jaime Ruiz. As 

Três Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana. São José: Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 1996, p. 184. 

114 Ibid. 
115 KRIEGER, César Amorim. Direito Internacional Humanitário: O Precedente do Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal Internacional: (NBR 85-362-0709-4). 
Curitiba: Juruá, v. 1, 2004, p. 245. 

116 Ibid. 
117 Ibid. 
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clássico muito mais discorre sobre a descrição das ações humanitárias propriamente 

ditas do que sobre a aplicação ou aplicabilidade desta norma em defesa do homem. 

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha se reserva o direito e a 

responsabilidade de, com a colaboração das Sociedades Nacionais da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho, efetuar a assistência humanitária em qualquer 

parte do mundo. A exemplo do que ocorreu na Nicarágua, o entendimento entre as 

partes beligerantes acerca da  imparcialidade do CICV tornou possível o apoio às 

várias modalidades de não combatentes desde prisioneiros de guerra até às vítimas 

dos conflitos armados118. Porém, esta neutralidade nem sempre foi suficiente para 

que as instituições humanitárias efetuassem o seu trabalho satisfatoriamente119.   

A partir desta consideração, surgiu no âmbito da ONU o instrumento legal 

obtido por ela, que segundo BETTATI, 1996, consagra “à semelhança da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, uma série de princípios relativos à 

assistência humanitária” que garante “o direito de socorrer para lá das fronteiras”. 

Este direito ultra fronteiriço deu origem ao novo Direito Humanitário, também 

conhecido como Direito de Ingerência, embora, em direito internacional, a 

intromissão de um Estado ou de uma organização intergovernamental nos assuntos 

que dependem da competência exclusiva de um Estado terceiro fira a soberania do 

último. 

Uma vez mais, as relações internacionais tiveram como base as questões 

ligadas à definição de soberania e ao respeito ao seu princípio fundamental de não-

submissão ao exterior. Entretanto, verificou-se a necessidade de harmonizar a 

soberania estatal com a legitimação das intervenções humanitárias. Isto porque a 

defesa da individualidade humana deve sobrepor-se aos princípios basilares do 

termo soberania que são, no plano interno, o domínio incondicional sobre um 

território e sobre os cidadãos residentes neste e, no plano externo, a não 

subordinação a qualquer outro Estado estrangeiro120. 

Surgiu, então, no período de 1948-1968, a ingerência imaterial promovida 

pelo Estado no sentido de defender os direitos do homem (delimitada pela 

 
118 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEYTRIGNET, Gérard; SANTIAGO, Jaime Ruiz. As 

Três Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana. São José: Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos; Genebra: Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 1996. 

119 BETTATI, Mario. O Direito de Ingerência: mutação da ordem internacional. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1996. 

120 Ibid. 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos e as primeiras operações internacionais 

de ajuda humanitária). Logo após, surgiu o termo ingerência caritativa 

consubstanciada pela atuação conjunta da diplomacia e das organizações 

humanitárias121. 

 Conceito de origem francesa, o Novo Direito Humanitário começou a surgiu a 

partir de 1990, momento em que o Conselho de Segurança da ONU passou a se 

preocupar em garantir o livre acesso às vítimas de conflitos armados durante a 

Operação Tempestade de Areia no Deserto122. Todavia, a primeira ingerência foi 

caracerizada no dia 30 de agosto de 1995, oportunidade em que forças da ONU e 

da OTAN liberaram militarmente o aeroporto de Sarajevo aos comboios 

humanitários123. 

A intervenção militar internacional sob a égide da ONU na antiga Iugoslávia 

marcou o início das atividades desta entidade supranacional com vistas a garantir 

apoio humanitário às populações afetadas pelo desencadeamento de conflitos 

armados. Doravante, a ONU e as potências Internacionais poderão evitar que crimes 

contra a humanidade sejam praticados mediante a projeção do poder militar do 

Conselho de Segurança para dentro das fronteiras de um Estado, caso este se 

encontre em conflito interno caracterizado pelo enfretamento entre as suas forças 

armadas e civis armados. Sabe-se que neste tipo de conflito muitos não-

combatentes são potenciais alvos. Portanto, a omissão dos organismos 

internacionais diante da violência que um Estado perpreta nos seus cidadãos em 

nome do respeito à Soberania poderá ser a reedição do que ocorreu às vésperas da 

eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando Joseph Goobels, minitro da 

Propaganda e da Informação do Terceiro Reich alemão, é instado a dar explicações 

acerca das perseguições efetuadas pelo Partido Nazista, dentro do território alemão, 

contra seus próprios compatriotas refratários ao regime. Foi explicado à Assembléia 

da Sociedade das Nações (SDN) reunida em Genebra, em setembro de 1933, de 

que forma os nazistas atiram famílias às ruas a golpe de coronhadas, queimam 

Sinagogas e violam mulheres judias. Diante do acima exposto, Joseph Goobels 

assim se pronunciou: 

 

 
121 BETTATI, Mario. O Direito de Ingerência: mutação da ordem internacional. Lisboa: Instituto 

Piaget, 1996. 
122 Guerra do Golfo (Operação Tempestade de Areia no Deserto). 
123 BETTATI, op. cit., nota 121. 
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 “Meus senhores... Nós somos um Estado soberano; tudo o que este 
indivíduo disse não vos diz respeito. Nós fazemos o que queremos dos 
nossos socialistas, dos nossos pacifistas e dos nossos judeus e nós não 
temos de nos submeter ao controle, nem da humanidade nem da SDN...”124 

 

René Cassin, diante da Assembléia Geral da ONU, em dezembro de 1948, 

relembrou este triste episódio: “Deste modo, o primeiro grande crime permaneceu 

impune; crime contras os direitos do homem alemão tornou-se o crime contra os 

direitos do homem das outras nações e, pouco depois, o crime supremo da guerra 

universal”125 

A revisão desta bibliografia é considerada pertinente já que a necessidade da 

presença de Ten e Cap “estratégicos” capazes de tomar decisões corretas, em um 

ambiente de imposição da paz com características de confronto assimétrico, 

conforme afirmou o próprio Gen MARCO AURÉLIO em palestra proferida na Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, é cada vez maior. Seria potencialmente perigoso 

enviar para o combate jovens despreparados, sem ao menos fornecer-lhes as 

ferramentas necessárias para ensiná-los de maneira clara, “mediante o uso de uma 

metodologia prática para a resolução de problemas éticos específicos”,126 os limites 

impostos aos combatentes. Nestes termos, a abordagem do ensino do DICA dentro 

da estrutura de ensino do EB com vistas ao cumprimento de missão de paz sob os 

auspícios da ONU  reveste-se de acentuada relevância. 

Neste trabalho, o estudo de caso com base na abordagem dos incidentes de 

Abu Ghraib e My Lai orienta a correlação feita entre os crimes praticados nestes 

incidentes e as violações previstas respectivamente nas III e IV Convenções de 

Genebra, além do Protocolo Adicional II às Convenções. Esta correlação, por sua 

vez, se dá por meio da análise dos resultados de um instrumento de pesquisa 

aplicado em uma amostra de oficiais selecionada. Assim, a analogia estabelecida 

entre as operações de imposição da paz e os conflitos assimétricos desencadeados 

no Vietnam e no Iraque serviu de referência para a elaboração de um questionário e 

posterior correlação, partindo-se do princípio de que as missões de imposição da 

paz e os conflitos assimétricos possuem características semelhantes.

 
124 BETTATI, Mario. O Direito de Ingerência: mutação da ordem internacional. Lisboa: Instituto 

Piaget, 1996. 
125 Ibid. 
126 PRYER, Douglas A. Major. Controlar a Fera Interior: A Chave do Sucesso nos Campos de Batalha 

no Século XXI. Military Review, Fort Leavenworth, v. 66, n. 3, p. 02-13, maio-jun. 2011. 



3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar detalhadamente o caminho 

percorrido para solucionar o problema de pesquisa, especificando os procedimentos 

necessários para se chegar aos participantes da pesquisa, obter as informações de 

interesse e analisá-las, e contemplando não só a fase de exploração de campo, 

como a escolha do espaço da pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa, o 

estabelecimento dos critérios de amostragem e a construção de estratégias para 

entrada em campo, como também a definição de instrumentos e procedimentos para 

análise dos dados. Desta forma, para um melhor encadeamento de idéias, esta 

seção foi dividida nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra, e 

Delineamento de Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “Preparação dos 

oficiais de infantaria subalternos de carreira do Exército Brasileiro para 

execução de missões de paz no que tange ao ensino do Direito Internacional 

dos Conflitos Armados” apresenta-se como variável independente, tendo em vista 

que se esperava que a sua manipulação exercesse efeito significativo sobre a 

variável dependente “Nível de domínio cognitivo sobre DICA dos oficiais de 

infantaria subalternos de carreira do Exército Brasileiro que foram submetidos 

ao treinamento do CCOPAB”. 

Devido às características qualitativas das variáveis de estudo, fez-se 

necessário defini-las conceitualmente e operacionalmente a fim de torná-las 

passíveis de observação e de mensuração. A seguir serão apresentadas as 

definições conceituais e operacionais das variáveis de estudo. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Variável I: Preparação dos oficiais de infantaria subalternos de carreira 

do Exército Brasileiro para execução de missões de paz no que tange ao 

ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados. 
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Esta variável foi abordada conforme análise do conteúdo ensinado no 

CCOPAB e conforme os casos históricos nos quais foram observadas violações do 

DICA.  

Variável II: Nível de domínio cognitivo dos oficiais de infantaria 

subalternos de carreira do Exército Brasileiro que foram submetidos ao 

treinamento do CCOPAB. 

Para a presente pesquisa, preparação dos oficiais de infantaria 

subalternos de carreira do Exército Brasileiro para a execução de missões de 

paz no que tange ao ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

deve ser entendida como o processo de ensino, em termos de carga horária e 

abordagem da palestra, ao qual os sujeitos avaliados são submetidos, cuja 

capacidade em fornecer conteúdo referente ao DICA deve tornar o oficial de 

infantaria subalterno de carreira apto a aplicar e fazer aplicar o referido 

conhecimento no âmbito do pelotão. As questões do questionário foram estruturadas 

tendo em vista algumas situações que são mais suscetíveis de ocorrer diante de um 

pelotão atuando descentralizadamente1 em uma operação de imposição da paz, 

sendo esta, a dimensão aplicação da variável dependente nível de domínio 

cognitivo dos oficiais de infantaria subalternos de carreira do Exército 

Brasileiro que foram submetidos ao treinamento do CCOPAB.  As outras 

dimensões também serão avaliadas para fins de referência quando for realizada a 

discussão dos resultados. 

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

Devido às características qualitativas das variáveis de estudo, fez-se 

necessário defini-las operacionalmente a fim de torná-las passíveis de observação e 

de mensuração.  

 

O quadro 2 apresenta a sua definição operacional da variável independente. 

 

 

 

 
1 Baseado em estudo de caso histórico. 
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Variável 

Independente  
Dimensão Indicadores 

Formas de 

Medição 

Preparação dos 

oficiais de infantaria 

subalternos de 

carreira do Exército 

Brasileiro para 

execução de 

missões de paz no 

que tange ao ensino 

do Direito 

Internacional dos 

Conflitos Armados 

Conteúdo ensinado 

- “UN Standardized 

Training DPKO”; 

- conteúdo da disciplina; 

- carga horária. 

- Pesquisa 

documental. 

- Treinamento do 

CCOPAB; 

- conteúdo da disciplina; 

- carga horária. 

- Pesquisa 

documental. 

Princípios e normas 

de referência que 

regem o DICA 

- Terceira 

Convenção,Convenção 

de Genebra de 12 de 

agosto de 1949, Relativa 

ao tratamento dos 

prisioneiros de guerra e 

Protocolo Adicional II. 

- Pesquisa 

documental. 

- Estudo do Caso 

Esquemático do 

incidente de Abu 

Ghraib no Iraque 

(crime contra não-

combatentes) 

paralelo ao da 

Terceira 

Convenção. 

Quarta Convenção, 

Convenção de Genebra 

de 12 de agosto de 1949, 

Relativa à proteção dos 

civis em tempo de guerra 

e Protocolo Adicional II. 

- Pesquisa 

documental. 

- Estudo do Caso 

Esquemático do 

incidente de My Lai 

no Vietnã. (crime 

contra as vítimas 

das hostilidades) 

paralelo ao da 

Quarta Convenção. 

Quadro 2 - Definição operacional da variável Preparação dos oficiais de infantaria subalternos de 
carreira do Exército Brasileiro para execução de missões de paz no que tange ao ensino do DICA. 

Fonte: o autor 
 

A variável “Preparação dos oficiais de infantaria subalternos de carreira 

do Exército Brasileiro para execução de missões de paz no que tange ao 

ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados” foi operacionalizada 
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através das dimensões “conteúdo ensinado” e “princípios e normas de referência 

que regem o DICA”, sendo ambas utilizadas como parâmetro para a construção do 

questionário mediante a análise dos casos históricos.  

O quadro 3 apresenta a sua definição operacional da variável dependente. 

Variável 

Dependente 
Dimensão Indicadores 

Formas de 

Medição 

Nível de domínio 

cognitivo dos 

oficiais de 

infantaria 

subalternos de 

carreira do Exército 

Brasileiro que 

foram submetidos 

ao treinamento do 

CCOPAB 

Nível de domínio 

cognitivo 

conhecimento  

- Nível de 

conhecimento 

expresso pelas 

respostas2. 

- Questões de 1 a 

4 do questionário3. 

Nível de domínio 

compreensão 

- Nível de 

compreensão 

expresso pelas 

respostas. 

- Questões de 5 a 

8 do questionário. 

Nível de domínio 

cognitivo aplicação 

- Nível de 

aplicação expresso 

pelas respostas. 

- Questões de 9 a 

20 do questionário. 

Quadro 3 - Definição operacional da variável nível de domínio cognitivo dos oficiais de infantaria 
subalternos de carreira do Exército Brasileiro que foram submetidos ao treinamento do CCOPAB. 

Fonte: o autor 
 

Como o presente estudo pretende verificar em que medida o ensino do DICA 

no CCOPAB influencia o desempenho cognitivo de militares que cumpriram missão 

de paz e foram submetidos ao treinamento deste estabelecimento, foram abordados 

três níveis de domínio cognitivo a saber: conhecimento, compreensão e aplicação. O 

estudo também comparou o desempenho de um grupo experimental da amostra 

com um grupo de controle composto por militares que não passaram pelo 

treinamento do CCOPAB a fim de verificar se há diferença significativa entre o 

desempenho dos dois grupos em termos de domínio cognitivo acerca do assunto 

expresso por meio das respostas ao questionário proposto.  

Dentro das dimensões da preparação dos oficiais de infantaria subalternos de 

carreira do Exército Brasileiro para a execução de missões de paz, este estudo 

 
2 As amostras serão discriminadas na subseção a elas destinadas. 
3 Teste padrão construído pelo pesquisador baseado na abordagem das normas relativas às quatro 

Convenções e aos Protocolos Adicionais. As características do referido teste serão esmiuçadas na 
subseção relativa à descrição do instrumento.  
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privilegiou a função militar correspondente ao comando de pelotão de infantaria em 

um quadro de missão de paz, como forma de alcançar o efetivo de tenentes e 

capitães não aperfeiçoados. 

Este trabalho abordou a referida preparação por meio dos aspectos 

relacionados ao ensino no CCOPAB, verificando o conteúdo e a carga horária a ele 

destinados, e por meio dos princípios e normas que regem o DICA, verificando o 

nível de domínio cognitivo apresentado pelos militares que foram submetidos ao 

treinamento deste estabelecimento mediante aplicação de um questionário. 

O ensino na Escola de Sargentos das Armas não foi abordado por esta 

investigação tendo em vista o caráter eminentemente técnico e prático em cujo bojo 

a formação do futuro sargento é envolvida4. Tanto a Escola de Comando e Estado 

Maior do Exército quanto a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, não obstante se 

apresentem como referências principalmente no que tange à abordagem do DICA, 

por tratarem de formações superiores à função de comandante de pelotão não 

constituíram objeto de citação por parte deste estudo uma vez que este verificou 

aspectos relacionados à preparação do oficial subalterno. 

Sendo assim, por tratar-se de uma pesquisa de campo, sua natureza exigiu 

uma coleta de dados relativa ao nível de domínio cognitivo dos militares que 

participaram de missão de paz no Haiti comandando pelotão de infantaria cujos 

resultados foram comparados com o domínio cognitivo apresentado por outros 

militares que não participaram desta missão. 

 

3.2 AMOSTRA  

 

Para verificar se o ensino do DICA no CCOPAB contribuiu significativamente 

para que os oficiais de infantaria subalternos de carreira apresentassem nível de 

domínio cognitivo suficiente para subsidiar a aplicação prática deste instrumento de 

Direito Internacional Público foi selecionada uma população de estudo destacando-

se tenentes e capitães não-aperfeiçoados da arma de Infantaria formados na AMAN 

até o ano de 2006. 

Foi selecionado, então, um grupo de 77 militares por meio de uma 

amostragem não-aleatória intencional. Como critério de inclusão, estes deveriam ser 

 
4 SILVA, Enio da. Aperfeiçoamento do Ensino de Direito Internacional Humanitário no Exército 

Brasileiro. A Defesa Nacional, Rio de Janeiro, v. 800, n. 2, p. 27-39, maio-ago. 2005. 
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graduados na Arma de Infantaria pela Academia Militar das Agulhas Negras 

formados até 2006, já que em 2007 já havia o ensino do DICA na AMAN. 

Definiram-se, então, a partir desta amostra dois Grupos Experimentais: 

a) O grupo (GA) está composto por 51 oficiais de infantaria subalternos de 

carreira (inclusive atuais capitães não aperfeiçoados que desempenharam função de 

comandante de pelotão de infantaria na MINUSTAH quando ainda estavam no posto 

de oficial subalterno) que efetivamente atuaram em missão de paz no Haiti aos quais 

foram ministradas instruções sobre o DICA no CCOPAB. Isto se deve ao fato de 

que, até o presente momento, pelo menos 1565 oficiais já terem comandado um 

pelotão de infantaria do BRABAT no contexto da MINUSTAH, considerando que há 

doze pelotões em cada um dos 13 contingentes que já atuaram naquela missão. 

Dessa forma, para que fosse garantida uma razoável representatividade da amostra, 

a pesquisa procurou contar com pelo menos 50 indivíduos; e 

b) O segundo grupo, o de controle (GB) esta constituído por 26 oficiais de 

infantaria subalternos de carreira nas mesmas condições do outro grupo (incluem-se 

nele capitães não-aperfeiçoados). Porém, estes indivíduos não compuseram 

nenhum contingente de missão de paz e a estes não foram ministradas instruções 

sobre DICA no CCOPAB. 

Para tentar reduzir ao máximo a influência das variáveis intervenientes no 

processo de pesquisa, buscou-se comparar o GA com um grupo de controle 

igualmente composto por 51 elementos (GB). Os componentes deste último foram 

selecionados dentre os capitães da turma que ora encontra-se cursando a Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (basicamente a turma de 2002) aos quais ainda não 

foram ministradas instruções de DICA tendo em vista a facilidade de verificar se 

alguns destes militares já cursaram ou cursam direito em estabelecimento de ensino 

superior civil6. Porém, a adesão de respostas foi de apenas 26 militares.  

Isto se deve ao fato do estudo ter sido limitado ao consentimento voluntário 

de participação por parte dos militares que se predispuseram a responder os 

questionários enviados por meio de formulário eletrônico. 

O fator comum aos dois grupos experimentais é a formação na AMAN até o 

ano de 2006 a qual ainda não contemplava o ensino formal do DICA previsto no 

 
5 Fonte CCOPAB. 
6 Informação calcada na análise objetiva do PLADIS referente ao ensino de Direito ministrado a cada 

uma das turmas da AMAN que compõem a amostra. 
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PLADIS da cadeira de Direito.  

A comparação do desempenho de dois grupos de militares em que ambos 

passaram pela preparação do CCOPAB sendo um composto por militares que já 

foram enviados ao Haiti para cumprir a missão e o outro composto por militares que 

não a cumpriram não foi realizada porque o autor julgou que desta forma a pesquisa 

estaria verificando a influência da atuação prática em operações na apreensão 

cognitiva do DICA por parte dos militares enviados. Neste caso, a influência dos 

Atributos da Área Afetiva (AAA) e dos da Área Psicomotora (AAP) atuariam 

decisivamente como variáveis intervenientes, desvirtuando o objetivo da pesquisa, 

podendo ser considerados, até mesmo, variáveis independentes cujo peso da 

influência de cada uma, em separado, não seria possível ponderar. Portanto, a 

possível influência dos AAA e AAP foi considerada, para esta pesquisa, variável 

interveniente não controlada. 

Em referência às considerações acima expostas, não seria possível comparar 

dois grupos de militares com experiência no Haiti sendo um deles composto por 

militares treinados pelo CCOPAB e outro por militares que não o foram, pois a 

habilitação proporcionada por este EE para o cumprimento deste tipo de missão 

constitui condição irrevogável, não sendo possível considerar a existência de ex-

integrantes da MINUSTAH os quais não tenham sido preparados pelo CCOPAB. 

Como critérios de inclusão, os sujeitos deveriam: 

- ser voluntários para participar do estudo; 

- ser formado pelo Curso de Infantaria da AMAN; 

- ser ex-integrante de um contingente da MINUSTAH que efetivamente atuou 

no Haiti e submetido integralmente a todo o processo de preparação prévia (GA). 

Como critérios de exclusão, os sujeitos não devem: 

- ser formados ou estar se formando em algum estabelecimento de ensino 

civil de direito;  

- possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais completo. 

- ser formado pela AMAN a partir de 2007. 

- não ter sido submetido ao treinamento do CCOPAB e não ter sido ex-

integrante de um contingente da MINUSTAH (GB). 

O quadro 4 descreve a distinção dos grupos avaliados e apresenta os 

formulários testados: 
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Amostra 
Caracterização do 

grupo.  
Formulários 

enviados 
Formulários 
recebidos 

Formulários 
descartados 

Grupo 
Experi- 
mental 
(GA) 

Oficial EB 

- formado pelo C Inf AMAN 
até 2006, inclusive; 
- não-aperfeiçoado; 
- que não estuda/estudou 
Direito fora do EB; 
- que foi submetido ao 
treinamento do CCOPAB 
(DICA) quando Of 
subalterno; 

132 54 3 

Grupo de 
Controle 

(GB) 
Oficial EB 

- formado pelo C Inf AMAN 
até 2006, inclusive; 
- não-aperfeiçoado; 
- que não estuda / estudou 
Direito fora do EB; 
- que não foi submetido ao 
treinamento do CCOPAB 
(DICA) quando Of 
subalterno; 

78 28 2 

Quadro 4 – Descrição dos grupos avaliados e dos formulários submetidos ao teste estatístico. 

Fonte: o autor 
 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Por meio de consulta aos diversos programas de instrução, da ampla gama 

de legislação jurídica, de relatórios de organizações internacionais e de relatórios de 

exércitos estrangeiros, houve a identificação dos principais aspectos relacionados ao 

preparo dos militares tanto do EB quanto de outros exércitos no que refere ao 

domínio do DICA. 

Assim, é plausível indagar se o ensino do DICA no CCOPAB contribui 

significativamente para que os oficiais de infantaria subalternos de carreira detém 

nível de domínio cognitivo suficiente para subsidiar a aplicação prática deste 

instrumento de Direito Internacional Público face às inúmeras situações. Ou seja: 

verificar se este oficial não apenas é capaz de conhecê-la e compreendê-la, mas, 

aplicá-la e fazer com que seja aplicada em um quadro de operação de imposição da 

paz, mediante o controle do pelotão sob seu comando. 

No que se refere às dimensões do ensino do DICA na preparação do 

CCOPAB, este trabalho abordou as violações de alguns dos seus preceitos 

conforme o estudo de caso ocorrido durante a Guerra do Vietnã no vilarejo de My 

Lai, onde civis vítimas daquele conflito foram executadas. Também serão abordados 

alguns casos de atentado contra a dignidade ou contra vida de não-combates 
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aprisionados no Iraque que estiveram sob custódia das forças armadas norte-

americanas na prisão de Abu Graib.  

Paralelamente ao estudo de caso, foram abordados os principais aspectos 

normativos do DICA que não foram observados durante as violações, tomando-se, 

basicamente, as III e IV Convenções de Genebra e o Protocolo Adicional II pois são 

estas normas as mais desrespeitadas em um contexto de uma missão de imposição 

da paz uma vez que no seu desencadeamento a distinção entre civis e combatentes 

suscitam as maiores dúvidas.  

Como o presente estudo teve por escopo averiguar o ensino do DICA no 

CCOPAB por meio da verificação do nível de domínio cognitivo desta norma por 

parte dos oficiais de infantaria subalternos de carreira que por lá passaram, 

privilegiou-se investigar, dentre os fatores que contribuem para a ocorrência do 

“crime de guerra” 7, o fator desconhecimento do DICA, pelo menos até o nível de 

domínio cognitivo da aplicação. Cabe ressaltar que esta averiguação se deu por 

meio da comparação do desempenho do GA com o desempenho do GB por meio da 

qual foi verificado se há diferença significativa entre estes desempenhos expressos 

em número de acertos apresentados por cada sujeito no questionário aplicado. 

Assim, no que tange ao CCOPAB, decidiu-se por restringir a pesquisa às 

investigações no âmbito da área cognitiva do conhecimento por meio de uma coleta 

de dados com o fito de traçar um perfil dos participantes conforme o nível de domínio 

cognitivo apresentado em relação à norma do DICA. Neste caso, a amostra de 

participantes foi dividida em dois grupos distintos as quais foram submetidas ao 

mesmo teste de verificação de aprendizagem.  

O controle das variáveis intervenientes se deu por meio do isolamento de 

componentes da amostra que obtiveram conhecimento do DICA por meio de outra 

instituição de ensino que não fosse a AMAN ou o CCOPAB8 e dessa forma poderiam 

influir no resultado da investigação. 

Cabe salientar que as medidas administrativas subseqüentes ao cometimento 

dos crimes que violam o DICA, tais como investigações de inquérito e julgamentos, 

não constituíram objeto de abordagem da pesquisa já que alguns países, por não 

 
7 Aqui tomado como violação do DICA. A ocorrência de inúmeros casos de violação da dignidade da 

pessoa humana, seja ela civil ou combatente capturado, levou as autoridades responsáveis por 
apurar juridicamente tais procedimentos a investigar as causas de sua ocorrência. Dentre os fatores 
elencados como possíveis causadores, a ausência da difusão da norma relativa ao conteúdo do 
DICA desponta como um dos principais. 

8 Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. 
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serem signatários das Convenções, dos Protocolos Adicionais e do Estatuto de 

Roma (TPI), executam diferentes critérios de julgamento e processo.  

Neste trabalho, o DICA foi tratado como um conjunto de normas cujos 

preceitos, que se inseridos no processo de ensino do CCOPAB, devem ser o 

suficiente para orientar a condução do pelotão pelo seu comandante em diversas 

situações de contato com civis e com a força adversa. Ele será abordado segundo 

as violações históricas ocorridas, as quais serão pareadas com a norma vigente. 

Caso a hipótese nula H0 não seja refutada, originar-se-á outros problemas a serem 

investigados.  

Nos procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental 

de livros, artigos de periódicos, e material disponibilizado na rede mundial de 

computadores. O que permitiu a definição de termos, e estruturação de um modelo 

teórico de análise e solução do problema de pesquisa. Portanto, trata-se de estudo 

bibliográfico e documental, pois o estudo é baseado na análise de legislação vigente 

sobre o assunto. A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em legislação 

constitucional, legislação infraconstitucional e artigos científicos de autores 

estudiosos em Direito Internacional dos Conflitos Armados. 

O delineamento de pesquisa foi realizado por intermédio de levantamento e 

de seleção da bibliografia; coleta dos dados por meio de questionários, análise 

estatística das respostas, síntese de resultados e analise dos mesmos. Teve-se 

como intuito concluir sobre a aplicação prática da legislação atinente ao DICA. No 

desenvolvimento foram abordadas as seguintes seções secundárias: 

- 2.1 O Brasil nas Operações de Paz - apresenta um panorama histórico das 

missões em que o Brasil já tomou parte sob os auspícios da ONU, destacando a 

evolução desta organização supranacional paralelamente à crescente complexidade 

dos novos desafios inerentes às relações internacionais. 

- 2.2 Preparação dos oficiais de Infantaria subalternos de carreira do Exército 

Brasileiro para a execução de missões de paz – aborda a maneira como é conduzida 

a instrução do DICA no CCOPAB segundo a carga horária disponível pelo referido 

centro conforme as orientações da ONU. 

- 2.3 Direito Internacional dos Conflitos Armados - apresenta o arcabouço legal a ser 

consultado e sabido pelos militares que se encontram cumprindo missões de paz, 

principalmente as de imposição da paz.  
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3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

  

Para a definição de termos, redação do Referencial Teórico e estruturação de 

um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do problema de pesquisa 

foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes: 

 

a. Fontes de busca  

- Legislação constitucional nacional e internacional; 

- Portarias do MD e do Comandante do Exército; 

- Artigos científicos de estudiosos de segurança pública; 

- Livros de Direito Internacional Humanitário; 

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; 

- Manuais do Exército e do MD que tratam sobre as operações de Paz. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "formação do oficial, Direito 

Internacional dos Conflitos Armados", “legislação”, “crime de guerra” e “operação de 

paz” respeitando-se as peculiaridades de cada base de dado. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos sobre DICA publicados em português, inglês ou espanhol; 

- Estudos sobre DICA, treinamento e formação do oficial do EB publicados 

entre 1980 e 2011; 

- Estudos sobre casos de violação de direitos humanos em um quadro de 

conflito armado, enfatizando-se a apuração dos preceitos violados e as possíveis 

causas; 

- Estudos qualitativos que descrevem as aplicações do DICA, o 

desencadeamento dos conflitos assimétricos, operações de paz e a formação dos 

oficiais de carreira combatentes do Exército Brasileiro; 
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- Estudos acerca do ensino do DICA na AMAN e no CCOPAB. 

 

d. Critérios de exclusão:  

- Estudos cujo foco central seja relacionado exclusivamente aos Direitos 

Humanos; 

- Estudos cujo foco central seja relacionado apenas com os Direitos dos 

Refugiados; 

- Estudos sobre a investigação e julgamento de supostos criminosos os quais 

supostamente violaram as normas do Direito Internacional em um quadro de conflito 

armado; 

- Estudos acerca do ensino do DICA em outras instituições de ensino civis ou 

militares que não as supramencionadas; 

- Estudos afetos às medidas administrativas subseqüentes ao cometimento 

dos crimes que violam o DICA, tais como investigações de inquérito e julgamentos, 

não constituíram objeto de abordagem da pesquisa já que alguns países, por não 

serem signatários das Convenções, dos Protocolos Adicionais e do Estatuto de 

Roma (TPI), executam diferentes critérios de julgamento e processo. 

- Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado; 

- Estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores. 

 

3.3.2 Procedimento experimental 

 

As atividades de busca de dados foram desenvolvidas por meio eletrônico. O 

questionário foi enviado para seus respectivos correios eletrônicos para que fosse 

respondido. Não foi necessário remeter as respostas de volta ao pesquisador já que 

o formulário eletrônico do provedor de “e-mail” automaticamente registrava as 

respostas dos sujeitos avaliados para posterior tabulação.  

Para avaliar o grupo experimental GA foram enviados 132 formulários 

eletrônicos dos quais 54 foram respondidos. Destes, 3 formulários foram 

descartados porque os sujeitos responderam em todas as questões a mesma 

alternativa fosse ela uma resposta qualquer ou a opção “não sei”. Decidiu-se, então, 

por desconsiderar estes “outliers”9 tendo em vista evitar que eles influenciassem os 

 
9  Valor atípico, resultado de uma observação que apresenta um grande afastamento dos demais 

representantes de uma dada série estatística. A existência do “outlier” implica em prejuízos para a 
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resultados.  

Para avaliar o grupo de controle GB foram enviados 73 formulários eletrônicos 

dos quais 28 foram respondidos, sendo 2 desconsiderados pelos mesmos motivos 

supra mencionados. 

Os descartes ocorreram para se evitar interferências que pudessem 

comprometer a fidedignidade dos resultados da amostra expressos em quantidade 

de acertos. 

 

3.3.3 Instrumentos 

  

A fim de proporcionar a mensuração da variável preparação do oficial de 

infantaria subalterno de carreira do Exército Brasileiro, foi aplicado um questionário 

visando verificar o nível de aprendizado de alguns oficiais ainda não aperfeiçoados 

referente ao respeito ao DICA quando diante de algumas situações as quais 

poderiam ocorrer em uma operação de paz. 

Para tanto, o questionário foi subdividido em três partes distintas cujas 

questões mediram, respectivamente, os três primeiros níveis dos objetivos de 

processos educacionais segundo a Taxonomia de Bloom: conhecimento, 

compreensão e aplicação do conteúdo apreendido sobre o DICA. 

 

3.3.3.1 Avaliação do nível de domínio cognitivo conhecimento (Questões Tipo 1)  

 

No conhecimento, a aprendizagem se dá pela pura memorização de teorias10. 

No questionário, este nível de aprendizado, que é o mais elementar, está 

representado pelas questões 1, 2, 3 e 4 as quais exigiram que o sujeito recordasse 

ou nomeasse alguns aspectos gerais do DICA tais como as datas, os assuntos e os 

eventos a ele relacionados, assim como  suas funções. 

 

3.3.3.2 Avaliação do nível de domínio cognitivo compreensão (Questões Tipo 2) 

 

Na compreensão, a aprendizagem ocorre por meio do raciocínio quando o 

 
interpretação dos resultados dos testes estatísticos aplicados a uma amostra selecionada. 

10  RODRIGUES JUNIOR, José Florêncio. A taxonomia de objetivos educacionais: um manual 
para o usuário. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2ª Ed., 1997. 
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educando traduz um conhecimento, utilizando o seu próprio vocabulário para 

decodificá-lo sem necessariamente relacioná-lo com outra teoria ou implicação mais 

complexa11.  No questionário, este nível de domínio cognitivo está presente por meio 

das questões 5, 6, 7 e 8 as quais exigirão que o sujeito demonstre entender os 

mecanismos que regem o DICA ao identificar os seus princípios quando inseridos 

em uma situação tática fictícia. 

 

3.3.3.3 Avaliação do nível de domínio cognitivo aplicação (Questões Tipo 3) 

 

Na aplicação, a aprendizagem se caracteriza pelo uso de abstrações e regras 

científicas em situações concretas12. No questionário, este nível de domínio 

cognitivo foi cobrado por meio das questões de 9 a 20 as quais exigirão que o sujeito 

interprete uma dada situação e aplique o conteúdo aprendido conforme o que prevê 

o DICA. Neste caso, a única resposta correta deverá assinalar a conduta que se 

espera ou não que um comandante13 de pelotão adote em uma situação real à luz 

dos ditames do DICA. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Para verificar se existem diferenças significativas de desempenho inter-

grupos, foram aplicados Testes Mann-Whitney, considerando-se os 3 níveis de 

domínio cognitivo (conhecimento, compreensão e aplicabilidade). Assim, o referido 

teste estatístico além de ter sido aplicado em todo grupo de questões foi aplicado, 

também, distintamente para cada grupo de questões de forma que os níveis de 

domínio cognitivo sejam avaliados separadamente. 

 

 

 

 

 

 

 
11  RODRIGUES JUNIOR, José Florêncio. A taxonomia de objetivos educacionais: um manual 

para o usuário. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2ª Ed., 1997. 
12   Ibid. 
13  Por ser, o comandante, o responsável pelos atos da fração sob seu comando. 



4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

A presente seção tem por finalidade apresentar e analisar os resultados dos 

testes aplicados para comparar o desempenho cognitivo dos militares submetidos ao 

treinamento do CCOPAB com o desempenho daqueles que não o foram. Neste 

sentido os dados foram criticados externamente por meio de suas medidas 

descritivas. 

Na seqüência é apresentada uma análise inferencial dos resultados de forma 

a buscar o entendimento de como o referido treinamento influenciou o desempenho 

cognitivo dos sujeitos, em suas dimensões estabelecidas a priori, procurando 

evidências que permitam aceitar ou rejeitar a hipótese nula previamente formulada 

assim descrita abaixo: 

H0 – Não haverá diferença significativa entre os desempenhos cognitivos 

médios intergrupos em virtude do ensino do DICA no CCOPAB; 

No que se refere à hipótese alternativa: 

H1 – Haverá diferença significativa entre os desempenhos cognitivos médios 

intergrupos em virtude do ensino do DICA no CCOPAB. 

As medidas descritivas (média + desvio padrão) da performance cognitiva dos 

sujeitos serão apresentadas a seguir, tomando-se o questionário como um todo e 

por grupos de questões separadamente. O presente estudo não tem por objetivo 

avaliar o desempenho cognitivo dos avaliados item a item. Dessa forma, o teste 

estatístico foi aplicado aos resultados sendo os itens agrupados nos três níveis de 

desempenho cognitivo. Considerar-se-á o grupo de questões do tipo 1 (nível de 

domínio cognitivo conhecimento, totalizando 4 questões), o grupo de questões do 

tipo 2 (nível de domínio cognitivo compreensão, totalizando 4 questões) e o grupo de 

questões do tipo 3 (nível de domínio cognitivo aplicação, totalizando 12 questões).  

As respectivas variações de desempenho cognitivo médio de cada grupo da 

amostra e o desvio-padrão serão verificadas tomando-se todo o questionário e cada 

grupo de questões em separado estão no Quadro 5 e Gráfico 1: 
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Questões 

(Tipo) 

Número de sujeitos dos 

Grupos 
Medidas descritivas 

1 

Conhecimento 

51 (GA) 
Média 1,35 

Desvio-Padrão 1,092 

26 (GB) 

Média 1,38 

Desvio-Padrão 0,898 

2 

Compreensão 

51 (GA) 
Média 1,16 

Desvio-Padrão 0,880 

26 (GB) 

Média 1,38 

Desvio-Padrão 1,329 

3 

Aplicação 

51 (GA) 
Média 4,71 

Desvio-Padrão 2,166 

26 (GB) 
Média 3,92 

Desvio-Padrão 2,038 

Questionário 

Total 

51 (GA) 
Média 7,22 

Desvio-Padrão 3,035 

26 (GB) 

Média 6,69 

Desvio-Padrão 3,030 

Quadro 5 – Desempenho cognitivo do grupo experimental MINUSTAH (GA) e do grupo de 
controle GERAL (GB) em todo questionário e nos três níveis de domínio cognitivo. 

Fonte: o autor 

 

Gráfico 1 – Comparação do desempenho cognitivo do grupo experimental MINUSTAH (GA) e do 
grupo de controle GERAL (GB) em todo questionário e nos três níveis de domínio cognitivo. 

Fonte: o autor 
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A partir do Quadro 5 e do Gráfico 1, pode-se inferir que o grupo experimental 

GA apresentou as melhores médias de resultados, em relação ao grupo de controle 

GB, nos itens do questionário relativos ao domínio cognitivo da aplicação e as 

piores, em relação também ao GB, nos itens relativos ao domínio cognitivo da 

compreensão. Verifica-se que o desvio-padrão dos resultados expressos em 

quantidade de acertos apresentado pelo GA, em relação ao apresentado pelo GB, 

tanto no que se refere ao nível da compreensão quanto no que refere ao da 

aplicação corrobora os resultados do teste Mann-Whitney quanto à baixa 

significância da diferença de desempenho cognitivo inter-grupos. Isto porque os 

resultados do GA, em relação aos do GB, foram mais representativos no que se 

refere ao nível da compreensão (desvio-padrão igual a 0,880, portanto menor que o 

do GB que foi igual a 1,329) e menos representativos no que refere ao nível da 

aplicação (desvio-padrão igual a 2,166, portanto maior que o do GB que foi igual a 

2,038).  

A prova estatística de Mann-Whitney, aplicada para verificar se havia 

diferença significativa intergrupos por ocasião da aplicação do questionário, 

demonstrou que, em se considerando cada nível de domínio avaliado 

separadamente assim como todos os níveis de domínio cognitivo no instrumento, 

sem discriminá-los, não houve diferença significativa de desempenho cognitivo 

expresso em número de acertos nas questões respondidas por todos os sujeitos da 

amostra, a um nível p<0,05, conforme apresentado no Quadro 6: 

 

Questões 

(Tipo) 
Teste U Descrição 

1 

Conhecimento 
0,827 

Retém a 

hipótese nula 

2 

Compreensão 
0,693 

Retém a 

hipótese nula 

3 

Aplicação 
0,134 

Retém a 

hipótese nula 

Questionário 

Total 
0,465 

Retém a 

hipótese nula 

Quadro 6 – Teste estatístico Mann-Whitney 

Fonte: o autor 
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Cabe reiterar que, segundo a hipótese nula (H0), não há diferença significativa 

entre os desempenhos cognitivos médios intergrupos em virtude do ensino do DICA 

no CCOPAB. 

Observa-se, no Quadro 6, que em todos os níveis de domínio cognitivo 

analisados mediante a observação da média, o GA apresenta melhores resultados 

apenas no nível aplicação. E é justamente neste nível que os resultados do teste U 

apontam para uma diferença intergrupos mais próxima do que se considera 

significativo embora ainda não seja possível considerar que há diferença 

significativa, pois p=0,134, portanto maior que 0,05. Entretanto, se for considerado o 

desvio-padrão dos dois grupos de sujeitos quanto ao nível de domínio da aplicação, 

foco do presente trabalho, percebe-se que este instrumento de medida descritiva 

(desvio-padrão) é o maior dentre os demais níveis, ficando abaixo apenas do desvio-

padrão relativo ao resultado geral do questionário. Ou seja: os resultados obtidos por 

meio das respostas do GA apresentam-se de maneira menos homogênea 

(aproximam-se menos da média dos resultados obtidos neste tipo de questão) que 

as do GB, provando que as médias dos resultados do nível aplicação são as menos 

representativas em ambos os grupos experimentais. Ao se comparar o GA com o 

GB, analisando o desvio-padrão apresentado neste mesmo nível de domínio e em 

todo questionário, percebe-se que os resultados obtidos pelo GA no questionário 

são menos representativos, o que corrobora o resultado do teste Mann-Whitney.  

Este fato deve ter acontecido provavelmente em decorrência dos diferentes 

contingentes, haja vista que os trabalhos do CCOPAB iniciaram-se somente a partir 

do 3º, e das diferentes experiências vividas nas diferentes etapas de pacificação do 

Haiti pelo BRABAT. 

Mesmo que as diferenças de resultados fossem significativas, ainda sim seria 

difícil afirmar se o ensino do CCOPAB foi o responsável por proporcionar tais 

conhecimentos. Segundo BOOG (1980), quando os objetivos de um treinamento são 

atingidos é muito difícil definir quem é o responsável, sendo o sucesso geralmente 

atribuído a diversos fatores. A grande dificuldade é afirmar se as mudanças de 

comportamento foram resultados do treinamento ou de outros fatores. 

Além disso, os resultados deste teste estatístico, aplicado nos resultados do 

questionário como um todo, assim como o seu resultado nos resultados de cada 

grupo de itens (cabe ressaltar que estas questões ou itens foram agrupados 



 87 

segundo o nível de domínio cognitivo a ser avaliado) para os dois grupos da amostra 

demonstram que não há diferença significativa de domínio cognitivo em qualquer 

dos níveis avaliados entre os grupos de sujeitos.  

Em que pese não ser possível refutar a hipótese nula1 mediante o emprego 

da prova estatística mencionada, decidiu-se analisar de maneira descritiva alguns 

itens do questionário separadamente dentro dos grupos de questões como forma de 

se extrair algumas conclusões pertinentes sobre o desempenho dos dois grupos da 

amostra e, por conseguinte, tecer considerações acerca do ensino de DICA no 

CCOPAB. 

Nos quadros 8, 10 e 12 são apresentadas as freqüências de acertos com os 

seus respectivos gráficos 2, 3 e 4. Cada quadro se refere a um conjunto de itens do 

questionário agrupadas por tipo (nível de domínio cognitivo a ser verificado). Nestes 

quadros, os itens do questionário foram abordados individualmente, destacando-se 

os grupos de militares avaliados cada qual com a sua respectiva freqüência de 

acertos pareada com o número de sujeitos. 

No nível de domínio cognitivo conhecimento, os indivíduos erraram e 

acertaram aleatoriamente de maneira mais equilibrada sem que houvesse um 

padrão de acerto ou de erro significativo. Porém, os resultados demonstram que o 

GA apresentou maiores freqüências de acertos com exceção do item 1 e 2, sendo 

que neste último houve um equilíbrio. 

As questões do Tipo 1 (nível de domínio cognitivo conhecimento) serão 

citadas a no quadro resumo a seguir: 

Item Assunto do DICA avaliado e abordado 
Página do 

questionário* 

1 Aborda conhecimentos históricos sobre o atual DICA 122 

2 

Aborda conhecimentos históricos sobre a instituição dos 

primeiros instrumentos de proteção ao indivíduo em 

combate 

122 

3 Indaga sobre os tratados de que o Brasil é signatário 123 

4 Trata da destinação das Convenções de Genebra 123 

* Página da monografia em que o referido item do questionário se encontra 
Quadro 7 – Quadro resumo para descrição dos itens (Questões Tipo 1). 

Fonte: o autor 

 
1 Não haverá diferença significativa entre os desempenhos cognitivos médios intergrupos em virtude 

do ensino do DICA no CCOPAB. 
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Item do 

Questionário 

Número 

de 

Sujeitos 

GRUPO 
Percentual 

de acertos 
Obs* 

1 
51 MINUSTAH (GA) 24 % 

a 
26 GERAL (GB) 32 % 

2 
51 MINUSTAH (GA) 11 % 

b 
26 GERAL (GB) 11 % 

3 
51 MINUSTAH (GA) 43 % 

b 
26 GERAL (GB) 39 % 

4 
51 MINUSTAH (GA) 52 % 

c 
26 GERAL (GB) 46 % 

*Resposta correta 
Quadro 8 – Performance dos grupos por item do questionário (Questões Tipo 1). 

Fonte: o autor 
 

O Gráfico 2 apresenta o resultado dos grupos quanto aos itens 1,2, 3 e 4 do 
questionário (nível de domínio do conhecimento):   
 

 
Gráfico 2 – Performance dos grupos de estudo nos itens relativos ao nível de domínio 
cognitivo do conhecimento 

Fonte: o autor 
  

Por referir-se a um conceito mais técnico é natural que seja mais dominada 

pelo GA cujo contato com o estudo do DICA fora mais estreito em virtude das 

instruções ministradas no CCOPAB, principalmente se for considerado o item 4. 

 

As questões do Tipo 2 (nível de domínio cognitivo compreensão) serão 

citadas a no quadro resumo a seguir: 
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Item Assunto do DICA avaliado e abordado 
Página do 

questionário* 

5 
Avalia a compreensão do DICA por meio da identificação do 

princípio da necessidade. 
124 

6 Idem com relação ao princípio da humanidade. 124 

7 Idem com relação ao princípio da distinção. 125 

8 Idem com relação ao princípio da distinção. 125 

* Página da monografia em que o referido item do questionário se encontra 
Quadro 9 – Quadro resumo para descrição dos itens (Questões Tipo 2). 

Fonte: o autor 
 

Item do 

Questionário 

Número 

de 

Sujeitos 

GRUPO 
Percentual 

de acertos 
Obs* 

5 
51 MINUSTAH (GA) 15 % 

c 
26 GERAL (GB) 32 % 

6 
51 MINUSTAH (GA) 24 % 

a 
26 GERAL (GB) 36 % 

7 
51 MINUSTAH (GA) 33 % 

d 
26 GERAL (GB) 14 % 

8 
51 MINUSTAH (GA) 39 % 

b 
26 GERAL (GB) 46 % 

*Resposta correta 
Quadro 10 – Performance dos grupos por item do questionário (Questões Tipo 2). 

Fonte: o autor 
 

O Gráfico 3 apresenta o resultado dos grupos quanto aos itens 5, 6, 7 e 8 do 
questionário (nível de domínio da compreensão):   

 
Gráfico 3 – Performance dos grupos de estudo nos itens relativos ao nível de domínio cognitivo 
da compreensão 
Fonte: o autor 
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No nível de domínio cognitivo compreensão, os indivíduos erraram e 

acertaram aleatoriamente de maneira menos equilibrada se comparados ao nível de 

domínio cognitivo anterior sem que houvesse um padrão de acerto ou de erro 

significativo. Porém, os resultados demonstram que o GB apresentou maiores 

freqüências de acertos em relação ao GA com exceção do item 7: 

Este item tratava do princípio da distinção2 exposto com o meio auxiliar 

proporcionado por um seriado de televisão amplamente conhecido. 

Neste caso, somente é possível inferir que o ensino do CCOPAB ou a 

atuação dos oficiais no Haiti, embora possa proporcionar maior aprendizado sobre 

DICA, não contribui tanto para que esses militares possam compreender este 

estatuto de normas.  

As questões do Tipo 3 (nível de domínio cognitivo aplicação) serão citadas a 

no quadro resumo a seguir: 

Item Assunto do DICA avaliado e abordado 
Página do 

questionário* 

9 

Trata da jurisdição da Corte Marcial dos Estados Unidos para 

julgar crimes cometidos por militares norte-americanos fora do 

seu território 

126 

10 
Trata da jurisdição penal internacional do TPI perante os 

crimes praticados por militares em missão de paz 
126 

11 
Trata das perguntas permitidas em interrogatório de 

prisioneiro 
127 

12 
Trata do direito de matar combatentes inimigos, inerente ao 

DICA 
127 

13 

Trata dos procedimentos disciplinares a serem adotados para 

com prisioneiro de guerra que por ventura tenha incorrido em 

transgressão 

128 

14 
Trata das sanções disciplinares previstas para prisioneiros de 

guerra recapturados 
129 

15 

Trata da definição da situação de civil aprisionado em 

operações (pode ou não pode ser considerado prisioneiro de 

guerra?)  

130 

16 
Trata da posse de arma por elemento paramilitar estrangeiro 

em região fronteiriça dentro do território brasileiro 
130 

 
2 Prevê a necessidade de distinguir, claramente, entre combatentes e não combatentes. É codificado 

pelo art. 48º, do Protocolo Adicional I de 1977. 
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17 
Trata do elemento paramilitar que perde as prerrogativas de 

combatente ao praticar o crime de seqüestro 
131 

18 

Trata das situações que caracterizam o crime de perfídia (as 

circunstâncias que definem este tipo de crime foram citadas 

no enunciado deste item) 

131 

19 
Trata da situação e das prerrogativas dos membros do 

serviço sanitário 
132 

20 
Trata da proteção conferida aos militares que abandonam 

aeronave em perigo 
132 

* Página da monografia em que o referido item do questionário se encontra 
Quadro 11 – Quadro resumo para descrição dos itens (Questões Tipo 3). 

Fonte: o autor 

Em geral, os melhores e piores índices (frequência de acertos por item) dos 

dois grupos (GA e GB) ocorreram nas questões tipo 3 com as quais se procurou 

avaliar o nível de domínio cognitivo da aplicação conforme se verifica nos quadro e 

gráfico a seguir: 

Item do 

Questionário 

Número 

de 

Sujeitos 

GRUPO 
Percentual 

de acertos 
Obs* 

9 
51 MINUSTAH (GA) 15 % 

d 
26 GERAL (GB) 4 % 

10 
51 MINUSTAH (GA) 44 % 

c 
26 GERAL (GB) 36 % 

11 
51 MINUSTAH (GA) 41 % 

d 
26 GERAL (GB) 39 % 

12 
51 MINUSTAH (GA) 43 % 

d 
26 GERAL (GB) 50 % 

13 
51 MINUSTAH (GA) 61 % 

d 
26 GERAL (GB) 46 % 

14 
51 MINUSTAH (GA) 57 % 

d 
26 GERAL (GB) 39 % 

15 
51 MINUSTAH (GA) 31 % 

c 
26 GERAL (GB) 21 % 

16 51 MINUSTAH (GA) 63 % c 
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26 GERAL (GB) 54 % 

17 
51 MINUSTAH (GA) 20 % 

b 
26 GERAL (GB) 18 % 

18 
51 MINUSTAH (GA) 33 % 

c 
26 GERAL (GB) 43% 

19 
51 MINUSTAH (GA) 13 % 

a 
26 GERAL (GB) 18 % 

20 
51 MINUSTAH (GA) 10 % 

d 
26 GERAL (GB) 4 % 

* Resposta correta 
Quadro 12 – Performance dos grupos por item do questionário (Questões Tipo 3). 

Fonte: o autor 

O Gráfico 4 apresenta o resultado dos grupos quanto aos itens de 9 a 20 do 
questionário (nível de domínio da aplicação): 

 

Gráfico 4 – Performance dos grupos de estudo nos itens relativos ao nível de domínio cognitivo 
da aplicação 

Fonte: o autor 
 

No que se refere ao nível aplicação por parte do grupo experimental GA, os 

itens em que se verificou a maior frequência de acertos foram 10, 13, 14 e 16. A 

abordagem deles era: 

Por outro lado, analisando este mesmo nível de domínio cognitivo, tomando-

se o grupo de controle GB, a maior freqüência de acerto se deu nos itens 12, 13, 16 

e 18. 
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Percebe-se, também, que as respostas dos itens 11 e 17 apresentaram um 

maior equilíbrio na frequência de acertos perante os demais itens deste tipo de 

questão com uma diferença de 2 %. 

Verifica-se, então, que a diferença de domínio cognitivo entre os grupos 

avaliados em questões que exigiam do sujeito um conhecimento mais detalhado do 

DICA não foi tão significativa quanto a diferença verificada entre os outros itens. 

Embora o item 17 estivesse se referindo a um elemento paramilitar, para que ele não 

fosse classificado como um combatente legítimo é necessário que o avaliado 

apresente domínio sobre este tipo de conteúdo. 

O GA demonstrou possuir maior nível de domínio cognitivo que o GB no item 

10. 

Ambos os grupos avaliados apresentaram neste item bom desempenho de 

acerto se este for comparado com outros itens deste tipo de questão. Isto porque, no 

estudo do cumprimento de um estatuto de normas é plausível considerar que as 

sanções previstas diante do seu descumprimento sejam uma preocupação 

recorrente por parte de qualquer pessoa, principalmente daqueles profissionais que 

cumpriram missão de paz. 

O item 16 foi o que apresentou os melhores resultados por parte dos dois 

grupos se comparados com todos os itens do questionário, embora, em termos 

gerais, não se tenha observado diferença de desempenho cognitivo intergrupos;  

Por se tratar de um assunto afeto ao Estatuto do Desarmamento cujos 

desdobramentos jurídicos, na atualidade, são amplamente divulgados pela mídia 

nacional e no contexto dos exercícios de GLO é natural que ambos os grupos de 

militares detenham um nível de domínio cognitivo considerável sobre este assunto. 

O item 13 foi o que apresentou o segundo melhor resultado do grupo GA 

(vantagem do GA) depois do 16 e o item 12 foi o que apresentou o segundo melhor 

resultado do grupo GB (vantagem do GB); 

Os maiores acertos apresentados no item 13 pelo GA sugere que o 

treinamento do CCOPAB ou a experiência em patrulhamento ostensivo adquirida no 

Haiti por ocasião das prisões lá efetuadas tenham contribuído para esse 

desempenho. Já o item 12 refere-se à violência física essencialmente permitida na 

guerra a qual talvez, devido à maior vivência em operações tipo polícia no Haiti, não 

tenha ficado claramente perceptível para os militares do GA. 

Os itens 13 e 14 foram os que apresentaram maior discrepância de resultado 
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entre os grupos de sujeitos perante os demais itens deste tipo de questão com 

vantagem para o GA. 

Pelo fato destes itens estarem relacionados com procedimentos para com 

prisioneiros de guerra, percebe-se que a ausência de instrução sobre DICA ou 

vivência em operações de paz tenha contribuído para o desempenho inferior do GB. 

Considerando, ainda, as questões do tipo 3, os itens em que se verificou a 

menor frequência de acertos perante todos os itens do questionário por parte dos 

dois grupos de sujeitos, foram o 9, o 17, o 19 e o 20. Neste caso: 

Os itens 17 e 19 apresentaram maior equilíbrio de resultados intergrupos de 

sujeitos (com vantagem do GA no item 17 e vantagem do GB no item 19) e, além 

disso, maior freqüência de acertos para os dois grupos se comparados com os itens 

9 e 20: 

a. o item 17  tratava do elemento paramilitar que perde as prerrogativas de 

combatente ao praticar o crime de seqüestro; no que se aplica a este item percebe-

se que a maioria dos sujeitos da amostra, independente de qual fosse o grupo, 

optavam pela proposição A quando a correta era a B (25/51 do GA e 11/26 do GB; 

não significa que os outros sujeitos os quais não optaram pela letra A tenham 

acertado este item). 

Neste caso, a proposição correta B define que o paramilitar não fará jus às 

prerrogativas de prisioneiro de guerra. Porém a maioria julgou que ele faria jus a 

esta prerrogativa (A). 

b. o item19 tratava da situação e das prerrogativas dos membros do serviço 

sanitário; 

Para que o sujeito avaliado acertasse os itens17 e 19 era necessário um 

estrito conhecimento e compreensão da norma do conteúdo DICA, muito embora 

não representem os piores resultados se comparados aos itens 9 e 20. A escolha da 

proposição A no item 17 sugere que os militares do EB, além de não dominarem os 

meandros do DICA, desconhecem a situação de grupos paramilitares que atuam à 

revelia do Estado uma vez que ao escolher esta resposta desconsideraram o 

seqüestro como prática ilícita em combate.  

Depois do item 20, o 19 foi o segundo pior desempenho do GA. Talvez, isto 

se deve ao fato das forças de paz não terem no CCOPAB instrução relativa ao trato 

com elemento sanitário inimigo já que as forças adversas da área de operações no 

Haiti não contam com serviço de saúde formal. 
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Em uma situação diametralmente aposta, os itens 9 e 20 (ambos revelando 

vantagem para o GA) apresentaram menor equilíbrio de resultados intergrupos de 

sujeitos com menor freqüência de acertos para os dois grupos se comparados com 

todos os itens do questionário (foram os itens que apresentaram os piores 

resultados): 

a. o item 9 tratava da jurisdição da Corte Marcial dos Estados Unidos para 

julgar crimes cometidos por militares norte-americanos fora do seu território; 

b. o item 20 tratava da proteção conferida aos militares que abandonam 

aeronave em perigo; no que se aplica a este item percebe-se que a maioria dos 

sujeitos da amostra, independente de qual fosse o grupo, optavam pela proposição 

C quando a correta era D (20/51 do GA e 12/26 do GB; não significa que os outros 

sujeitos os quais não optaram pela letra C tenham acertado este item).  

Neste caso, a proposição correta D define que somente os aviões e os 

paraquedistas podem ser engajados. Porém a maioria julgou que somente os 

paraquedistas não podem ser engajados (C). 

Ambos os grupos experimentais apresentaram baixa freqüência de acerto no 

item 9. Fica evidente que a situação dos EUA de não signatários das Convenções 

de Genebra e do Estatuto de Roma é praticamente desconhecida pelos avaliados.  

Exclusivamente para fins de verificação acerca de um tema recorrente no 

meio militar, decidiu-se por averiguar o domínio cognitivo da amostra por meio do 

item 20 já que muitos avaliados são paraquedistas militares, não obstante o item se 

refira à ação de paraquedistas inimigos, cuja possibilidade de ocorrência em um 

quadro de missão de paz é consideravelmente remota. Porém, este item foi o que 

apresentou pior desempenho de domínio cognitivo expresso em número de acertos 

nas respostas do item 20. 

Foram apresentados os resultados do teste estatístico de Mann-Whitney 

aplicado ao questionário. A aplicação do teste foi efetuada por grupos de itens sendo 

que estes foram agrupados por nível de domínio cognitivo de modo que os 

resultados expressos em quantidade de acertos de todos os sujeitos da amostra 

fossem testados e se identificasse, dessa forma, o nível de significância do 

questionário, como um todo, e dos grupos de itens/questões isoladamente.  

Como todos os resultados do teste aplicado apresentaram níveis acima de 

0,05, os itens do questionário foram analisados isoladamente com objetivo de se 

inferir conclusões acerca do nível de domínio cognitivo apreendido pelo grupo 
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experimental (GA). Assim, foram extraídos resultados sobre cujos valores fosse 

possível realizar discussões que pudessem, por sua vez, conduzir a conclusões 

mais detalhadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados apontam para uma discrepância de desempenho cognitivo 

entre os grupos de sujeitos avaliados em favor do GA expressa por meio da 

quantidade de respostas corretas apresentadas no questionário. Porém, sob uma 

perspectiva estatística, não se pode considerar que os grupos avaliados 

apresentaram desempenho diferente de maneira significativa. 

 Além disso, no que tange ao desempenho no grupo de questões do nível da 

aplicação e ao desempenho no questionário como um todo, ambos os grupos da 

amostra de sujeitos não demonstraram resultados representativos conforme 

demonstrou o elevado desvio-padrão se comparado aos resultados dos avaliados 

nos demais níveis de domínio cognitivo. De maneira geral, o GA apresentou 

(levando em conta todos os níveis de domínio cognitivo) melhor média de resultados 

no questionário se comparado ao GB. Todavia, se considerado, ainda, o desvio 

padrão, infere-se que, com exceção dos resultados relativos ao nível de domínio 

cognitivo da compreensão, os demais resultados do GA (os do conhecimento e da 

aplicação) são menos representativos pelo fato deles oscilarem menos em torno da 

sua média.   

A partir de então, passou-se à análise item por item do questionário. 

Quanto ao item 4, por se tratar de um conceito mais técnico presente no 

corpo das convenções o qual aborda a destinação fundamental das Convenções, é 

natural que seja dominado com maior facilidade pelo GA. Quanto ao item 3, por sua 

vez, pelo fato da instituição das Convenções de Genebra e a criação da ONU terem 

como marco temporal o término da 2ª Guerra Mundial é plausível considerar que a 

menção sobre o surgimento da ONU nas instruções do CPTM influenciam 

diretamente o ensino do DICA no que se refere a sua primeira codificação completa.  

No que se refere ao item 7, somente é possível inferir que o ensino do 

CCOPAB ou a atuação dos oficiais no Haiti, não proporciona maior compreensão 

sobre DICA. Talvez em virtude da ênfase na prática realizada nos exercícios de 

campanha, a compreensão deste estatuto de normas não ocorre na mesma 

proporção da apreensão do conteúdo destinado à aplicação. Trata-se, portanto, de 

uma preparação mais objetiva em contraponto ao que ocorre no ensino atual da 

AMAN. 

O equilíbrio de resultado expresso em quantidade de acertos entre os itens 11 
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e 17 revelam que praticamente não houve diferença de domínio cognitivo entre os 

grupos avaliados em questões que exigiam do sujeito um conhecimento mais 

pormenorizado de alguns detalhes atinentes à aplicação do DICA. Embora o item 17 

estivesse se referindo a um elemento paramilitar, concluir que ele não pode ser 

classificado como um combatente legítimo em virtude da prática de sequestro requer 

do avaliado um estudo mais aprofundado do conteúdo do DICA de forma a se ter 

acesso a esses detalhes da norma. Talvez, isto se deve ao fato deste assunto ser de 

conhecimento geral, principalmente dos militares que serviram na fronteira norte do 

país. Além disso, considerando que atualmente no Haiti a força desestabilizadora da 

paz social não esta composta por uma força paramilitar organizada que reivindica 

uma mudança de regime, é plausível supor que este assunto não constitua objeto de 

preocupação por parte do CCOPAB já que a força adversa às ações da tropa 

brasileira constitui-se basicamente de grupos criminosos cuja atuação é estanque. 

Ambos os grupos avaliados apresentaram no item 10 bom desempenho de 

acerto se este for comparado com outros itens deste tipo de questão. Este item 

representa o quarto melhor desempenho do GA neste tipo de questão. Isto porque, 

ao se estudar uma norma é plausível considerar que as sanções previstas diante do 

seu descumprimento sejam uma preocupação recorrente por parte de qualquer 

pessoa, principalmente daqueles profissionais que foram submetidos ao treinamento 

específico do CCOPAB e ao subseqüente cumprimento de missão. Infere-se que, ao 

se preparar para uma missão real, os militares em geral, principalmente os que 

foram instruídos no CCOPAB, possuem em geral maior domínio das sanções penais 

às quais teriam que se submeter caso incorressem em falta tipificada pelo DICA. 

É natural que ambos os grupos de militares detenham um nível de domínio 

cognitivo maior sobre o assunto do item 16, pelo fato do seu conteúdo ser afeto ao 

Estatuto do Desarmamento cujos desdobramentos jurídicos, na atualidade, são 

amplamente divulgados pela mídia nacional e consideravelmente cobrados no 

contexto dos exercícios de GLO se comparado com o conteúdo do DICA cuja 

divulgação é mais restrita ao círculo dos militares que se preparam para cumprir 

missão no exterior. Além disso, muitos militares necessitam ficar a par deste 

regulamento, pois a aquisição e o porte de armas de fogo requerem que vários 

preceitos do Estatuto sejam atendidos. Ou seja, este item materializa a influência 

positiva e eficaz de um processo de educação continuada. A partir deste resultado é 

possível concluir que um assunto típico do ordenamento jurídico interno brasileiro 
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não faz parte do rol de assuntos ministrados pelo CCOPAB. Porém, cabe ressaltar 

que este tipo de questionamento, além de outros que já foram analisados, estiveram 

presentes neste trabalho para servir de parâmetro para a avaliação do ensino do 

CCOPAB mesmo que o assunto não fosse objeto de abordagem por parte deste 

centro de preparação. 

Os maiores acertos apresentados no item 13 pelo GA sugere que o 

treinamento do CCOPAB ou a experiência em patrulhamento ostensivo adquirida no 

Haiti por ocasião das prisões lá efetuadas tenham contribuído para esse 

desempenho. O item 12 refere-se à violência física regularmente permitida na guerra 

cujos resultados foram favoráveis ao GB. Percebe-se que devido à maior vivência 

em operações tipo polícia no Haiti, os sujeitos do GA, ao responderem este item não 

demonstraram perceber, claramente, que mesmo em um conflito armado é permitido 

tirar a vida de outro indivíduo identificado e classificado como combatente. Infere-se 

disto que algumas características da guerra regular foram desconsideradas pelos 

militares aos quais foram ministradas instruções sobre o DICA. Analogamente ao 

que foi verificado por meio dos resultados do item 13, a experiência sensível da 

tropa no Haiti pode ter sido a responsável por tal desempenho. 

Os itens 13 e 14 foram os que apresentaram a maior discrepância de 

resultado expressos em acertos. Pelo fato destes itens estarem relacionados com 

procedimentos para com prisioneiros de guerra, percebe-se que a ausência de 

instrução sobre DICA ou vivência em operações de paz tenha contribuído para o 

desempenho inferior do GB. Cabe ressaltar que este tipo de questionamento 

enquadra-se mais em um contexto de operação de imposição da paz no qual duas 

forças beligerantes enfrentam-se em um quadro de conflito armado interno 

(nacional) sem que ambas ou uma delas tenha assentido quanto à intervenção 

internacional da ONU. Percebe-se, neste caso, que embora o SGTM não contemple 

este assunto, talvez pela experiência prática no Haiti, a ausência dele não 

comprometeu totalmente o desempenho dos avaliados no questionário.  

As considerações acerca dos itens 17 e 19 corroboram a discussão em torno 

do equilíbrio de acerto dos itens 11 e 17. Para que o sujeito avaliado acertasse 

esses 3 itens o conteúdo DICA deveria ser conhecido e compreendido por ele. 

Embora não representem os piores resultados se comparados aos itens 9 e 20. A 

escolha da proposição A no item 17 sugere que os militares do EB, além de não 

dominarem os meandros do DICA, desconhecem a situação de grupos paramilitares 
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que atuam à revelia de Estados cujos limites territoriais são contíguos ao território 

brasileiro uma vez que ao escolher esta resposta desconsideraram o seqüestro 

como prática ilícita em combate. Porque, a exemplo dos itens 13, 14, 16 e 19, o item 

17 não constitui objeto de abordagem no âmbito do CCOPAB, não obstante um 

suposto quadro de missão de imposição da paz pudesse requerer o domínio 

cognitivo dos assuntos inerentes aos itens citados. 

Depois do item 20, o 19 foi o segundo pior desempenho do GA, ficando, até 

mesmo, aquém do desempenho do GB. Talvez, isto se deve ao fato das forças de 

paz não terem no CCOPAB instrução relativa ao trato com elemento sanitário 

inimigo já que as forças adversas da área de operações no Haiti não contam com 

serviço de saúde formal. 

As baixas freqüências de acerto no item 9, por parte dos dois grupos, denota 

o desconhecimento dos oficiais do EB sobre a situação dos EUA de não signatários 

das Convenções de Genebra e do Estatuto de Roma. Talvez pelo fato deste assunto 

não ser abordado pelo CCOPAB, no caso do GA, embora ele tenha apresentado 

desempenho superior. Seria interessante destacar esta distinção tendo em vista 

evitar que considerações equivocadas acerca do DICA influenciem o comportamento 

do militar brasileiro em operações uma vez que os EUA detém o Estado da Arte em 

operações militares, sendo esta um dos principais parâmetros para o 

desenvolvimento da doutrina militar terrestre brasileira. 

Correlacionando-se os dados estatísticos com o caso Abu Ghraib, percebe-se 

que a lacuna de conhecimento encontrada na amostra pesquisada em ralação ao 

trato para com prisioneiros de guerra apresenta-se como um risco para as 

operações uma vez que a ausência de conhecimento sobre os instrumentos 

reguladores como o DICA deixam os sujeitos a mercê do seu crivo pessoal, ou seja, 

da subjetividade e das aprendizagens socialmente construídas dos papéis de 

militares responsáveis pela custódia de prisioneiros. 

No que se refere ao trato com não-combatentes civis (principalmente 

mulheres e crianças), não foi verificada correlação do conteúdo previsto pelo SGTM 

com dados estatísticos provenientes da aplicação do questionário, pois as perguntas 

a serem formuladas para verificação do nível de domínio cognitivo relativo a este 

assunto contariam apenas com respostas óbvias. O respeito para com mulheres e 

crianças constitui uma noção básica e geral amplamente difundida pela ONU, sendo 

o desrespeito dirigido a esta categoria de indivíduos protegidos o resultado da 
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convergência de fatores predominantemente afetivos, conforme foi verificado no 

caso My Lai por meio das conclusões do “Inquérito PEERS”.   

Ao se verificar a carga horária do CPTM prevista para o ensino do DICA no 

CCOPAB, percebe-se que mesmo em se tratando de um amplo conjunto de normas, 

o tempo de instrução de 45 minutos disponível para ele é igual ao disponível para o 

ensino dos Direitos Humanos, para o do assunto “Questão de Gêneros (Mulher, Paz 

e Segurança)” e para o ensino do assunto “Proteção das Crianças”. 

Correlacionando-se, então, os resultados traduzidos por quantidade de acertos nos 

itens 13, 14, 16, 17 e 19 do instrumento por parte do GA, é possível considerar, 

portanto, que o CPTM contempla a preparação para missões de manutenção da paz 

e os procedimentos para lidar com mulheres e crianças. Entretanto, não é destinado 

à preparação cognitiva até o nível de domínio da aplicação em um ambiente de 

operação de imposição da paz a qual se assemelha a um contexto de conflito 

assimétrico. 

Em geral, levando-se em consideração as médias e os desvios-padrão dos 

dois grupos da amostra avaliados levantados na apresentação dos resultados, pode-

se inferir que os resultados do GA (média igual a 1,16 e desvio-padrão igual a 

0,880), em relação aos do GB (média igual a 1,38 e desvio-padrão igual a 1,329), 

oscilam mais próximo da média quando se considera o nível de domínio cognitivo da 

compreensão. No que se refere ao da aplicação, os resultados do GA, em relação 

aos do GB, não oscilam, tanto, próximo da média. Sendo assim, embora as médias 

do GA (4,71) tenham sido maiores que as do GB (3,92) no nível da aplicação, 

considerando-se o desvio-padrão do GA maior que o do GB, essas médias de 

resultados não foram tão representativas quanto às do nível da compreensão, 

considerando-se neste caso o desvio-padrão do GA (2,166) maior que o do GB 

(2,038). Ou seja, as médias do GA da aplicação, em relação às do GB, 

apresentaram-se de maneira mais heterogênea que as da compreensão. Infere-se 

disto que a experiência prática no Haiti vivenciada pelos militares do GA, levando-se 

em consideração os AAA e os AAP, pode ter influenciado mais o aprendizado 

cognitivo, tanto ao nível da compreensão quanto ao da aplicação, e menos o do 

conhecimento. Isto porque, não obstante, as diferenças tenham sido ainda menos 

expressivas para que se fizesse inferências no que tange ao nível do conhecimento, 

a média do GA (1,35), em relação ao GB (1,38) neste nível de domínio, foi 

ligeiramente menor e o desvio-padrão maior. Diferentemente dos outros dois níveis 
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de domínio cognitivo, o desvio-padrão do conhecimento do GA maior (1,092) não 

contribui para a análise da representatividade da média desse resultado adverso do 

GA quando comparado ao do GB (0,898). Neste nível de domínio, a análise da 

relação estabelecida entre a média e o desvio-padrão não permite corroborar o 

resultado do teste Mann-Whitney. 

Portanto, comparando-se as médias dos resultados dos dois grupos avaliados 

com os respectivos desvios-padrão dentro de cada nível de domínio cognitivo 

avaliado por meio do questionário, conclui-se que quanto ao nível de domínio da 

compreensão o desvio-padrão menor do GA acentua o seu demérito quando a sua 

média (1,16), que é menor, é comparada com a média do GB (1,38). Quanto ao nível 

da aplicação, o desvio-padrão maior do GA reduz o seu mérito quando a sua média 

(4,71), que é maior, é comparada com a média do GB (3,92). 

Conclui-se que a diferença de desempenho cognitivo entre os dois grupos da 

amostra não é estatisticamente significativa (Quadro 6) e, embora os AAA e os AAP 

tenham influenciado o aprendizado e, em conseqüência o nível de apreensão 

cognitiva dos avaliados expresso pelos resultados do questionário, esta influência 

não foi suficiente para tornar a diferença de desempenho intergrupos significativa ao 

ponto dos resultados do GA em todos os níveis de domínio cognitivo serem 

significativamente superiores, sob uma perspectiva estatística. Outrossim, pode-se 

inferir que estes atributos1 exercitados durante os exercícios de preparação e 

principalmente no transcurso do cumprimento da missão no Haiti influenciaram o 

aprendizado do DICA pelo GA, porque o seu desempenho foi superior ao do GB nos 

itens que avaliavam o nível de domínio da aplicação. Por outro lado, o desempenho 

do GA foi inferior ao do GB nos itens que avaliavam o nível da compreensão. 

Analisando-se, ainda, o desvio-padrão dos resultados dos grupos nestes dois níveis 

de domínio cognitivo é possível confirmar a influência dos AAP e dos AAA no 

aprendizado do GA, pois o desvio-padrão dos resultados deste grupo nos itens que 

avaliavam o nível de compreensão foi menor que o desvio dos resultados do GB. Já 

no nível da aplicação, o desvio-padrão dos resultados do GA foi maior que o desvio 

dos resultados do GB. Depreende-se disto que o GA foi menos representativo que o 

GB quando o assunto era a aplicação do DICA e mais representativo quando o 

assunto era compreensão em virtude dos resultados mais homogêneos verificados 

 
1 Reiterando que a influência dos AAA e dos AAP no desempenho dos avaliados nesta pesquisa foi 

considerada variável interveniente não controlada.  
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neste último nível. Depreende-se disto que a prática calcada exclusivamente no 

exercício dos AAA e dos AAP não garante o completo aprendizado do DICA e que a 

preparação cognitiva dos oficiais para o cumprimento da MINUSTAH foi desigual 

haja vista que o CCOPAB fora criado apenas durante a preparação do 3º 

contingente sob a denominação de CIOpPaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação teve como pretensão ampliar o cabedal de conhecimento 

acerca do ensino do DICA no CCOPAB, servindo como pressuposto teórico para 

outros estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa, e também como uma 

forma de se buscar a conscientização das autoridades militares em todos os níveis 

sobre os riscos admitidos quando das lacunas no ensino de DICA para os militares 

que representarão o Brasil em missões de paz no exterior. 

Para tanto, por meio de uma avaliação do conteúdo do DICA e sua 

aplicabilidade, buscou-se verificar a existência ou não de diferenças significativas 

entre os desempenhos cognitivos de dois grupos de militares, sendo um submetido 

ao treinamento no CCOPAB e outro não. Tudo com a finalidade de levantar indícios 

que apontassem para a construção de um modelo teórico-prático de ensino. 

Fruto das discussões dos resultados pode-se concluir que o CCOPAB não 

contribui de maneira significativa para que os oficiais de infantaria subalternos de 

carreira do EB detenham um nível de domínio cognitivo que lhes permita aplicar, na 

prática, os preceitos do DICA. Muito embora estes militares tenham obtido melhores 

resultados no questionário quando comparados ao grupo de oficiais que não se 

submeteram às instruções do CCOPAB, verificou-se que, estatisticamente e 

contrariando as expectativas do estudo, não houve diferença significativa entre o 

desempenho cognitivo dos grupos da amostra nos três níveis de domínio avaliados. 

Também se apresenta de maneira adversa o fato destes militares não 

compreenderem o DICA tanto quanto os do grupo de controle uma vez que aqueles 

não demonstraram habilidade em identificar em uma situação real qual o princípio do 

DICA que regia a relação de beligerância entre os contendores em tela.  

Referindo-se ao conhecimento sobre alguns detalhes desta norma, percebe-

se que os militares instruídos pelo CCOPAB não apresentaram um índice de 

domínio cognitivo superior de maneira significativa quando o assunto era a obtenção 

de informações de prisioneiros e prisão de elemento paramilitar desprovido de 

legitimidade para combater. No primeiro caso essa diferença foi de apenas 2%. 

Trata-se de uma situação temerosa, basicamente por dois motivos: primeiro porque, 

a exemplo do que ocorreu em Abu Ghraib, os escândalos envolvendo trato para com 

prisioneiros são os que mais podem repercutir negativamente na mídia mundial.  

Segundo, porque dos potenciais problemas de cunho internacional de que o Brasil 
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está passível de se deparar, aqueles relacionados ao contato do EB com grupos 

paramilitares ao longo da fronteira brasileira são os mais propensos de ocorrer 

devido à dinâmica do crime organizado na América do Sul mesmo não sendo este o 

escopo do presente trabalho. Embora estes dois casos não sejam situações típicas 

de uma missão de paz, pode ser necessário futuramente que, em um contexto de 

imposição da paz, o EB se depare com a necessidade de manter prisioneiros sob 

sua custódia ou de combater grupos paramilitares insurgentes. 

Quando o assunto trata da sanção penal prevista (TPI), o estudo verificou que 

os militares treinados pelo CCOPAB demonstraram deter maior conhecimento 

atinente às injunções criminais previstas para serem desencadeadas diante do 

descumprimento da lei porque, por ocasião do estudo do cumprimento de um 

estatuto de normas, é plausível considerar que as sanções previstas diante do seu 

descumprimento sejam uma preocupação recorrente por parte dos profissionais que 

estarão sujeitos a elas. Todavia, conforme já foi discutido na apresentação dos 

resultados, não é possível afirmar, com certeza, se o fato destes militares estarem 

por algum tempo expostos à norma do DICA durante o cumprimento de missão de 

paz foi o responsável pela assimilação de tal conteúdo ou se isso foi resultado do 

treinamento no CCOPAB.  

Ambos os grupos avaliados demonstraram considerável conhecimento 

referente ao Estatuto do Desarmamento cujos desdobramentos jurídicos são 

ostensivamente divulgados pela mídia nacional e, além disso, apresentam-se como 

alvo de diversos exercícios de GLO conduzidos pelo EB. Isto é uma prova de que 

um processo de educação continuada baseada em exercícios práticos cujo contexto 

constantemente orienta para ações dentro dos limites de uma determinada norma é 

preponderante para que as lições sejam aprendidas em direção ao fiel cumprimento 

dela. Neste caso: o DICA. Ainda sobre esse assunto, cabe ressaltar que é do 

interesse de muitos militares conhecer este regulamento, pois a aquisição e o porte 

de armas de fogo requerem que vários preceitos do Estatuto sejam atendidos. 

É possível afirmar que os militares submetidos ao processo de ensino do 

CCOPAB apresentam maior domínio de assuntos relativos ao trato para com 

prisioneiros de guerra que por ventura incorram em transgressão disciplinar. E é 

quanto a este tipo de conhecimento que se verifica a maior discrepância de domínio 

entre os grupos avaliados. Neste caso, devido a esta discrepância, é bem possível 

definir com um grau de certeza superior ao do caso anterior que esse conhecimento 
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foi adquirido não nos bancos escolares, mas na lide diária das ruas de Porto 

Príncipe.  

Outro fato relevante é que os preceitos que regem o jus in bello, ou seja, o 

direito na guerra relativo à permissão de se praticar a violência física em nome do 

Estado como, por exemplo, matar alguém em combate, são mais do domínio de 

quem não foi treinado pelo CCOPAB e assim não foi para o Haiti. Depreende-se 

dessa afirmação analisada na discussão dos resultados que o exercício de 

atividades do tipo polícia pode desenvolver algumas habilidades em detrimento da 

percepção dos mecanismos que regem a guerra clássica que são por essência a 

linha norteadora da doutrina1 de qualquer exército regular. 

Pelo fato das instruções do CCOPAB não abordarem o trato para com 

pessoal sanitário inimigo, já que as forças adversas presentes na área de operações 

do Haiti não contam com serviço de saúde formal, os militares que compuseram 

contingente de força de paz evidenciaram menor domínio deste assunto do que os 

militares do outro grupo. 

As leis penais e processuais às quais os militares americanos estão sujeitos é 

de pouco conhecimento dos militares brasileiros. A instrução ministrada para os 

militares que se prepararam no CCOPAB, conforme orientação do próprio SGTM da 

ONU, é focada no trato para com civis, principalmente no que se refere a mulheres e 

crianças e não privilegia a situação jurídica internacional de um país não signatário 

das Convenções de Genebra e do Estatuto de Roma. Todavia, na medida em que 

as práticas profissionais do exército dos EUA constituem referência para o 

desenvolvimento de nossa doutrina militar é razoável afirmar ser importante tratar 

das peculiaridades atinentes a esse país quando o assunto tem a ver com o ensino 

do DICA. Isto evitaria mal-entendidos por parte da tropa brasileira. 

Em que pese o presente estudo ter que aceitar a sua hipótese nula (H0) 

depois de comparados dois grupos da amostra definida, pois fora constatado que 

não há diferença significativa entre os desempenhos cognitivos médios intergrupos 

em virtude do ensino do DICA no CCOPAB, pode-se observar que o ensino do DICA 

no CCOPAB atende a todos os parâmetros da ONU e a alguns do Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha. Porém, não contribui significativamente para que o 

 
1 Entende-se por doutrina o conjunto de valores, de princípios gerais, de conceitos básicos, de 

concepções, de normas, de métodos e de processos, que tem por finalidade orientar a organização, 
o preparo e o emprego da Força Terrestre (glossário das forças armadas, MD35-G-01, 2007). 
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desempenho cognitivo (principalmente no que se refere ao nível de domínio 

cognitivo da aplicação) dos militares que foram submetidos ao seu treinamento de 

preparação para execução de missão de paz seja significativamente superior ao dos 

militares que por lá não passaram. Portanto, os militares treinados pelo CCOPAB, no 

que tange ao DICA, não necessariamente apresentarão maior nível de 

conhecimento do que aqueles que não o foram. Isto significa que os militares que 

cumprem missões de paz no exterior não partem com uma bagagem cognitiva do 

DICA significativamente maior do que a daqueles militares que não cumpriram este 

tipo de missão. Portanto, é razoável supor que os militares instruídos pelo CCOPAB 

são tão suscetíveis de cometer um “crime de guerra” quanto os demais, levando-se 

em consideração o fator nível de domínio cognitivo da norma como um dos 

contribuintes para a ocorrência da violação do DICA. Cabe ressaltar, porém, que 

outros oito fatores, os quais foram somente citados também contribuem para a 

ocorrência de tais violações. Nesse caso, pode-se citar o exemplo do CCOPAB 

atuando no desenvolvimento dos atributos da área afetiva e psicomotora nos 

exercícios de preparação em campanha. 

Ratificando o acima exposto, entende-se que a missão do Haiti se trata da 

manutenção da paz e não da imposição e por isso alguns casos previstos nas 

Convenções de Genebra não são salientados com mais veemência na preparação 

conduzida pelo CCOPAB. Todavia, é válido destacar que o Brasil pode futuramente 

cumprir missões de imposição da paz em um contexto de conflito armado similar ao 

do que ocorreu em Angola na década de 90. Assim, é importante que seja conferido 

ao ensino do DICA uma abordagem tomando-se como referência o quadro de 

Conflito Assimétrico que atualmente está sendo deflagrado no oriente médio, na 

Colômbia e que já o foi no Vietnam. 

Uma maneira plausível para superar este problema, segundo o próprio 

relatório BRAHIMI, seria o processo de ensino contemplar um “balanço entre teoria e 

prática capaz de conduzir os diferentes participantes de uma operação de paz a um 

alto grau de competência profissional”. Mas, para que o treinamento se utilize da 

prática é necessário que o instruendo que por ventura venha a se submeter a este 

processo atinja um nível mínimo de conhecimento teórico do assunto; ou seja: a 

obtenção do domínio cognitivo relativo aos níveis do conhecimento e da 

compreensão deve ter prioridade perante a obtenção do domínio referente à 

aplicação.   
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Para tanto cabe ressaltar que as regras de engajamento são elaboradas pelo 

DPKO e possuem uma natureza predominantemente defensiva podendo contemplar 

potencialmente ações ofensivas. São por excelência a expressão prática do que 

preconiza o DICA. Dessa forma, o ensino mais aprofundado do DICA facilitaria a 

interpretação e a prática padronizada das regras de engajamento por parte das 

tropas brasileiras ou de qualquer outro país dentro de um ambiente complexo 

marcado pela diversidade cultural e de valores. 

Estudar a aplicabilidade de um conjunto de normas que trata da proteção de 

vítimas em um ambiente de conflito armado, por si somente, pressupõe que seja 

necessário tecer considerações acerca das peculiaridades que definem qual o tipo 

de conflito em pauta. Posto que esta definição depende de uma série de fatores, 

aqueles que tratam da relação estabelecida entre os contendores foi o fio norteador 

da presente abordagem. O estudo, então, além de enfatizar a maneira de combater, 

tratou também das características e dos objetivos dos litigantes sendo, pois, nesta 

linha de pensamento que as operações de paz (mais precisamente as da 

MINUSTAH) foram abordadas: segundo uma analogia estabelecida entre elas e os 

conflitos assimétricos, “considerando-se que a ocorrência destes, de agora em 

diante, haverá de se tornar a norma, não a exceção2”.  E como se daria tal analogia? 

Considerando-se que em operações de imposição da paz é estabelecido um quadro 

de conflito assimétrico em que os contendores são uma força multinacional de paz, 

para quem a ONU delega a autoridade e a responsabilidade de impor e manter a 

paz, e uma organização ou força irregular estruturada com poder de combate bem 

inferior cujas ações de violência desestabilizam politicamente o país. Verifica-se, 

então, a assimetria de objetivos estratégicos. 

A classificação sobre o tipo de operação a ser desencadeada deve 

condicionar o processo de educação e treinamento além da unificação dos termos 

em inglês de modo a se evitar que se desvirtuem conceitos e valores vitais no 

transcurso das traduções. Por que não defender a inserção do ensino mais 

aprofundado do DICA neste processo como forma de se garantir, por parte de uma 

força de apoio à paz, o estabelecimento de um ambiente no qual esta possa ser 

construída já que é uma das condicionantes do sucesso de uma operação chamada 

 
2 ALEXANDER, John B. Coronel. Vencendo a Guerra: armas avançadas, estratégias e conceitos 

para um mundo pós 11 de setembro. Rio de Janeiro: Lidador, 2005, p. 20. 
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de complexa3.     

Foi baseando-se nestes pressupostos que se norteou o estudo do ensino do 

DICA no CCOPAB, focando, dentre os diversos tipos de missão de paz, a de 

imposição da paz em analogia com o conflito assimétrico conduzido pelos EUA no 

Iraque e no Vietnã. Este estudo foi calcado nas discussões em torno de casos 

esquemáticos nos quais se verificou a ocorrência de crimes de guerra mediante o 

desrespeito ao DICA. Foram eles Abu Ghraib e My Lai respectivamente.  

A análise destes dois casos permitiu verificar que ambos possuem pontos em 

comum os quais envolveram problemas na cadeia de comando, problemas no 

processo de difusão e produção do conhecimento e a maneira como os estudiosos 

do assunto se propuseram a entender as causas dos incidentes.  

Em ambos os casos as relações dentro da estrutura da cadeia de comando 

não permitia que se estabelecesse um franco ambiente de diálogo. Tanto em My Lai 

quanto em Abu Ghraib as pressões do Cmdo por resultados desencorajava os 

escalões intermediários a alimentar os escalões superiores com más notícias, 

impedindo que informações atinentes a supostos crimes de guerra chegasse a 

tempo e em plenitude de detalhes de forma que se tomasse providências. Aliado a 

isso, a crença de que os fins justificam os meios passou a ser amplamente aceita 

nas grandes unidades. O que surgiu foi um ambiente de Cmdo em que a 

permissividade deu margem para que os escalões inferiores tomassem suas 

próprias decisões as quais eram calcadas em valores próprios em detrimento dos 

valores estipulados pelo exército.     

Foi verificado que a difusão das ordens em direção aos escalões inferiores 

dava a entender que todo indivíduo, civil ou não, presente na área de operações, 

fosse ela uma prisão ou um vilarejo, era inimigo. A falta de clareza nas ordens 

emitidas dava margem para que os escalões subordinados tivessem que apelar para 

o discernimento sem que a estes tenha sido preliminarmente dado instruções e 

orientações detalhadas sobre cumprimento da missão. Percebe-se que nem sempre 

a missão pela finalidade é a melhor opção quando se trata de um ambiente 

operacional complexo onde as considerações civis constituem parte essencial no 

processo de tomada de decisão. 

 
3 OLIVEIRA, Guilherme Cals Theophilo Gaspar de. Uma Nova Visão das Missões de Paz e a 

necessidade de uma maior participação do Brasil. Rio de Janeiro: Exército Brasileiro, 2009. 
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No que se refere à maneira como a investigação dos dois incidentes foi 

efetuada, verifica-se que os estudiosos do assunto procuraram estabelecer 

parâmetros, comparando a forma como as unidades “problemáticas” atuavam com 

outras unidades as quais atuavam em regiões em que os problemas militares 

apresentavam-se de maneira bem similar se considerado o inimigo, os meios 

disponíveis dentre outros fatores. 

Porém os atuais processos em andamento na Corte Marcial dos Estados 

Unidos, diferentemente do que foi realizado pelo General PEERS em 1970, não se 

preocupam em determinar os fatores que levaram à pratica de crimes de guerra, 

haja vista as penas relativamente leves que tem sido aplicadas aos militares 

condenados. 

Isto talvez se deve ao fato de que os EUA preocupam-se em cumprir a regra 

humanitária internacional com o claro objetivo de garantir êxito estratégico diante 

das pressões da opinião pública e da mídia tanto interna como internacional, 

evidenciando uma lógica muito mais racional do que humanista. A legitimidade de 

uma missão de paz somente será garantida se cada militar estiver convencido da 

importância em respeitar os preceitos do DICA diante das pressões às quais ele 

poderá ser submetido. SANTOS (2008) confere relevância a essa afirmação ao 

declarar que quanto mais um indivíduo tem contato com o estudo do DICA, mais 

propenso ele é em valorizar e reconhecer o valor deste direito. 

Fica evidente, também, que os EUA como única potência hegemônica 

emergente da Guerra Fria, têm a sua opinião pública alimentada em informações por 

uma mídia livre e independente sendo que a união de ambas constitui a única 

instituição verdadeiramente democrática capaz de regular  e impor limites à atuação 

do Estado norte-americano. 

Esta saturação do campo de batalha pela mídia faz com que resultados 

táticos tornem-se irrelevantes diante dos estratégicos. A deterioração da imagem de 

um país e de seu exército em nível internacional representa o que nas palavras de 

PRYER (2010) foi definida como uma derrota estratégica. Abala a crença da 

comunidade internacional e do próprio público interno na legitimidade da missão ou 

da ingerência. 

O tratamento de civis, dos enfermos/feridos e principalmente dos prisioneiros 

de guerra destaca-se como um dos assuntos mais relevantes dentro do estudo do 

DICA uma vez que um dos principais objetivos desta norma é limitar os meios e 
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métodos de combate com vistas a evitar o sofrimento desnecessário das vítimas e 

dos combatentes envolvidos nos conflitos. O ato de fazer um combatente prisioneiro, 

por si só, é a mais nítida ação destinada a se evitar a violência dentro do princípio da 

humanidade. Não proceder corretamente com este tipo de não-combatente significa 

trair o objetivo essencial do DICA. Trata-se, portanto, de um dos temas mais 

sensíveis em virtude do interesse da mídia em garantir audiência e patrocinadores.  

Da mesma forma que os EUA enfrentam dificuldades no Iraque, Afeganistão e 

não obtiveram êxito no Haiti na década de 90, oportunidade na qual conduziram uma 

operação de paz, o Brasil pode fracassar no cumprimento de sua missão no Haiti, 

caso os seus militares não orientem os seus comportamentos mediante a adoção de 

uma conduta ética. 

Torna-se patente a necessidade de se poder contar, segundo o Gen MARCO 

AURÉLIO em palestra proferida na EsAO, com Ten e Cap “estratégicos”. Estes, por 

sua vez, devem ser profissionais capazes de tomar decisões corretas, em um 

ambiente de imposição da paz com características de confronto assimétrico. Seria 

potencialmente perigoso entregar os meios de coerção do Estado e as ferramentas 

letais dele proveniente nas mãos de jovens despreparados sem ao menos ensiná-

los de maneira clara mediante o uso de uma metodologia prática para a resolução 

de problemas éticos específicos. Nestes termos, o ensino do DICA ganha relevância. 

 Este ensino, atualmente se reveste de maior importância já que a conduta 

imoral da tropa pode reforçar a determinação da força adversa assim como quebrar 

a vontade da nação em continuar lutando4.  

Os governos democráticos (e até mesmo os ditatoriais) oscilam segundo a 

alternância do poder que se estabelece com a substituição dos governos. Mesmo 

que não haja essa alternância, os homens encarregados de conduzir a máquina 

reitora Estatal são levados a tomar decisões em nome do bem estar comum sem 

levar muito em consideração o passado das relações com outros países mesmo que 

para isso seja preciso esquecer rusgas passadas e animosidades geradas pelas 

guerras de outrora. Neste contexto, o militar, agente armado do Estado em nome do 

qual praticara a violência autorizada pelo Direito Internacional, será obrigado a 

restabelecer laços cordiais com antigos inimigos.  

 
4 PRYER, Douglas A. Major. Controlar a Fera Interior: A Chave do Sucesso nos Campos de Batalha 

no Século XXI. Military Review, Fort Leavenworth, v. 66, n. 3, p. 02-13, maio-jun. 2011. 
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Entretanto, para estes agentes do Estado, a incumbência de esquecer 

“mágoa passadas” e suplantar antigos ódios suscitados pelo ardor dos combates 

constitui-se em uma tarefa inglória. Por isso, o respeito à dignidade do atual inimigo 

é importante para que o militar como indivíduo cumpra plenamente a sua missão não 

sendo um mero instrumento do Estado, mas o agente responsável deste em nome 

do qual deverá praticar a violência racional, controlada e medida a fim de que seja 

cumprida a sua missão proporcionalmente dentro dos limites da estrita necessidade.   

E para que isso seja possível, a internalização dos valores inerentes ao 

Direito Internacional dos Conflitos Armados no oficial de carreira combatente 

constitui-se em condição primordial para que este profissional das armas exerça a 

violência legítima em nome do Estado sem macular a imagem deste. Todavia, para 

viabilizar a dita internalização, o domínio cognitivo do oficial acerca do que é 

preconizado por esta norma não deve se restringir ao do simples conhecimento. A 

capacidade de aplicar os valores inerentes ao DICA, baseados em um arcabouço 

ético, vai ditar os parâmetros segundo os quais o termo sucesso militar será 

redefinido e a boa conduta do militar nos campos de batalha será fator 

preponderante para a sua concretização de agora em diante.  

 Da mesma forma que a historiografia militar fornece para a doutrina da F Ter 

as ferramentas necessárias ao aprimoramento do estudo da manobra como 

essência da ciência militar, o estudo dos incidentes em que se verificou a ocorrência 

de crimes de guerra, de maneira análoga, pode contribuir sobremaneira para o 

ensino mais eficaz do DICA. Considerando isto e a dificuldade em se estabelecer o 

grau de influência do treinamento na eficácia do cumprimento da tarefa, além da 

atitude do militar em relação à importância em conhecer uma dada norma tendo em 

vista a satisfação dos seus interesses tanto pessoais (desempenho do GA no item 

10) quanto profissionais (desempenho do GA e do GB no item 16) chega-se à 

seguinte conclusão: mais importante do que o conteúdo a ser ensinado é a maneira 

por meio da qual se dá este ensino. E para ratificar essa afirmação basta recordar 

que os EUA muito embora tenham instruídos os seus militares acerca do DICA tanto 

no Vietnã quanto no Iraque não se mostraram capazes de impedir ou ao menos 

diminuir a influência dos fatores que concorrem para  que ocorra a prática do crime 

de guerra. 

Em decorrência do que foi visto neste trabalho o qual teve como foco abordar 

a influência do fator ensino do DICA sugere-se: 



 113 

- instituição de estágios de área de forma a promover a educação continuada 

mesmo que o militar já tenha estudado o DICA na AMAN ou no CCOPAB nos 

ínterins compreendidos entre os cursos de formação e aperfeiçoamento; 

- promover, desde já, estágios de atualização para oficiais que se formaram na 

AMAN antes de 2006 e por isso não tiveram acesso a instruções mais específicas 

sobre o DICA; 

- Em que pese o SGTM estipular uma carga horária mínima de 45 minutos para o 

ensino do DICA, a quantidade de horas poderia ser aumentada haja vista que a 

ONU privilegia instruções atinentes ao trato para com mulheres e crianças. Este tipo 

de abordagem do DICA denota que as preocupações das Nações Unidas estão 

voltadas para as operações de manutenção da paz. Uma prova disto é o termo 

“peacekeeper” ser a designação genérica dos militares que trabalham sob os 

auspícios deste organismo supranacional. Contudo, as operações de imposição da 

paz, que seriam uma espécie de “pior hipótese”, por serem potencialmente mais 

violentas e perigosas por assumir características de conflito assimétrico requerem 

um ensino mais detalhado do DICA; 

- as instruções sobre DICA, ocorram elas no CCOPAB ou em qualquer outro EE 

devem ser conduzidas por um militar combatente com reconhecida experiência em 

operações de paz (de preferência nas de imposição da paz), como forma de se 

atribuir maior credibilidade sobre a importância do assunto mediante o exemplo do 

instrutor. Além disso, este tipo de militar está mais apto a conduzir instruções mais 

interessantes e pertinentes por meio da utilização de exemplos práticos; 

- estas instruções devem ser conduzidas mediante o fomento de discussões no 

âmbito dos pelotões acerca do que é moral ou não segundo os valores cultuados 

pelo EB; 

- o ensino da norma em si pode ser realizado simultaneamente à condução dos 

debates éticos em torno de casos históricos nos quais crimes contra a dignidade 

humana foram noticiados. O militar deve ter consciência das causas que levaram às 

práticas dos crimes para que ele exercite sua capacidade de discernimento. 

- promover o fortalecimento da personalidade individual mediante o 

estabelecimento de responsabilidade individual. Embora isto vá de encontro ao 

estabelecimento da coesão dentro da fração, deve ficar claro para todo militar que 

cada um é responsável pelos seus atos e qualquer falha de conduta pode 

comprometer o cumprimento da missão em nível estratégico. Assim cada militar 
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deve estar comprometido com os valores do EB e ter maturidade suficiente para 

discernir sobre quais são os valores e quais são os exemplos que devem ser 

seguidos.  

Depois da execução de um ensino voltado para o domínio do nível cognitivo 

da aplicação por meio do uso de métodos que envolvam prática controlada, 

poderiam ser realizadas discussões éticas baseadas em casos esquemáticos e 

históricos em torno da prática ou da violação dos preceitos do DICA de tal forma que 

elas se desenvolvam tomando-se por base as características culturais da área de 

operações como forma de diminuir a influência dos fatores que se conjugados 

determinam a prática do crime de guerra. Isto se daria por meio de uma mudança de 

atitude provocada no militar, individualmente em relação os estudo do DICA. 

Comparando-se os resultados do grupo de controle (GB) com os do grupo 

experimental (GA), é possível afirmar que o GB, apesar da sua falta de preparação 

específica decorrente da ausência de cursos ou estágios sobre DICA dentro ou fora 

das escolas militares5, tem boas noções de DICA. 

Considerando ser a MINUSTAH uma missão predominantemente de 

manutenção da paz, pode-se afirmar que a preparação cognitiva sobre DICA 

ministrada no CCOPAB, na atual conjuntura, atende o fim a que este EE se destina. 

Observando-se, em alguns lugares do planeta, a escalada da violência no cenário 

internacional advinda do recrudescimento da luta armada em cujos embates entes 

estatais enfrentam organizações não-estatais de maneira assimétrica, não seria 

precipitado supor que a preparação para o desempenho de missões de imposição 

da paz podem vir a constituir as próximas missões do CCOPAB. Entretanto, para o 

cumprimento deste tipo de missão, a preparação cognitiva no que tange ao DICA 

efetuada neste EE deixa a desejar. 

Fica evidente, portanto, que a partir de agora, tal qual ocorreu com a aviação 

no combate de interceptação e bombardeio, com as comunicações na guerra 

eletrônica e mais recentemente com a internet na guerra cibernética, a necessidade 

de se respeitar a dignidade do ser humano no campo de batalha, mesmo que para 

isso se admita matar em combate, será inaugurado o novo espectro onde também 

haverá embates: o jurídico. 

 

 
5 No caso das escolas, o presente estudo refere-se aos militares formados antes de 2007.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu,____________________________________,identidade no____________, 

residente na rua ________________________________________, no _____, bairro 

_________________, cidade _____________________________ - _______, 

CEP______________, concordo, de livre e espontânea vontade, em participar, 

como entrevistado, do Projeto de Pesquisa “A CONTRIBUIÇÃO DO CCOPAB: A 

INFLUÊNCIA DO ENSINO DO DICA NA PREPARAÇÃO DOS OFICIAIS DE 

INFANTARIA SUBALTERNOS DE CARREIRA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

PARA O CUMPRIMENTO DE MISSÕES DE PAZ”, cujos objetivos serão: Verificar a 

existência ou não de diferenças significativas entre os desempenhos cognitivos de 

dois grupos de militares, sendo um submetido ao treinamento no CCOPAB e outro 

não, por meio de uma avaliação a cerca dos conhecimentos do DICA e sua 

aplicabilidade e, ainda, levantar indícios que apontem para a construção de um 

modelo teórico-prático de ensino. 

Fica-me assegurado o direito de abandonar o estudo a qualquer momento e que os 

resultados não serão identificados, sendo somente utilizados para a pesquisa e 

publicações. 

 
Rio de Janeiro, RJ,         de                      de 2011. 

 
 
 

_______________________________________ 
 

Avaliado 
 

 
 
 

 
Pesquisador 

 
 
 

 
Testemunha 
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APÊNDICE B - MODELO DE QUESTIONÁRIO 

Corpo da mensagem eletrônica 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

 No intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da preparação do oficial de 

Infantaria de carreira do Exército Brasileiro acerca do assunto Direito Internacional 

dos Conflitos Armados, considerando que a participação do Brasil em missões de 

paz será cada vez mais constante, solicito vossa colaboração no preenchimento 

fidedigno e criterioso deste instrumento de pesquisa. Para tanto, faz-se necessário o 

nivelamento de alguns conhecimentos, a saber: 

 A comunidade internacional, diante do aumento da letalidade do campo de 

batalha resolveu estabelecer limites para o emprego dos processos de combate 

como meio de garantir ao ser humano o mínimo respeito aos seus direitos básicos. 

 O Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), ramo do direito 

internacional público, compreende um conjunto de disposições jurídicas, de origem 

escrita e consuetudinária, aplicadas nos conflitos armados. 

 Verifica-se que os atuais conflitos apresentam uma tendência em não mais se 

restringirem às guerras entre Estados com objetivos políticos e econômicos comuns 

cujas forças armadas regulares e permanentes combatem segundo uma matriz 

doutrinária estabelecida e definida. Pelo contrário; os atuais conflitos caracterizam-

se pela desigualdade de forças entre os inimigos os quais diferem entre si 

basicamente pelas características, incongruência de processos de combate e 

principalmente pelos objetivos almejados. Neste ambiente, conflitos assimétricos 

internos podem evoluir para operações de intervenção por parte da ONU e vice-

versa.  

 O ensino no âmbito do Exército Brasileiro tem passado por inúmeras 

modificações com vistas à sua modernização como forma de acompanhar a 

constante evolução da doutrina militar. Neste sentido, o presente estudo tem por 

intuito abordar o ensino dos princípios defendidos pelos Direitos Humanos nos 

planos de disciplina do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) e 

a sua conseqüente difusão em todo Exército Brasileiro. 

Tomando-se por base as informações supracitadas e os possíveis reflexos do 

ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados na preparação dos oficiais 
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subalternos de infantaria de carreira do Exército Brasileiro em um quadro de missão 

de manutenção da paz, gentilmente solicito que responda, no prazo de uma semana, 

o questionário a seguir, clicando no “link” abaixo: 

“QUESTIONÁRIO DICA” 

 

Orientações preliminares na plataforma do formulário da Internet. 

  

O presente questionário tem como intuito contribuir para o aperfeiçoamento 

da preparação do oficial de infantaria de carreira do Exército Brasileiro para o 

desempenho de missões de paz no que se refere ao Direito Internacional dos 

Conflitos Armados, não tendo por objetivo avaliar o desempenho individual. Sendo 

assim, o companheiro não será identificado. Para tanto, conto com a sua 

colaboração no sentido de selecionar, em cada item, a resposta que julgar mais 

adequada. 

 
 

1) A primeira codificação completa do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

em vigor se deu com: 

a) ( x ) a aprovação das Convenções de Genebra após a 2ª Guerra Mundial. 

b) (  ) a aprovação da Convenção de Haia de 1907. 

c) (  ) a aprovação dos Protocolos Adicionais de 1977. 

d) (  ) a proclamação, pela Assembléia Geral das Nações Unidas, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em 1948. 

e) (  ) não sei. 

 

2) O primeiro evento histórico em que se verificou a necessidade de discutir 

limitações para a condução das hostilidades em um conflito armado foi: 

a) (  ) por ocasião da Convenção de Haia de 1899. 

b) ( x ) por ocasião da Convenção de Genebra de 1864. 

c) (  ) por ocasião da assinatura do Tratado de Paris (Congresso de Viena em 1815). 
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d) (  ) por ocasião das Convenções de Genebra de 1949. 

e) (  ) não sei. 

 

3) De quais convenções/tratados o Brasil, por meio da aceitação de sua delegação 

diplomática, é signatário? 

a) (  ) da Estatuto de Roma. 

b) ( x ) das Quatro Convenções de Genebra, do Estatuto de Roma e dos Protocolos 

Adicionais. 

c) (  ) das Quatro Convenções e dos Protocolos Adicionais. 

d) (  ) das Quatro Convenções e do Tratado de Roma. 

e) (  ) não sei. 

 

4) O Direito Internacional dos Conflitos Armados formaliza um conjunto de normas 

destinado a: 

a) (  ) garantir que os direitos humanos de um súdito ou cidadão sejam respeitados 

em um quadro de conflito armado. 

b) (  ) impedir que os conflitos armados internacionais limitem o direito de ir e vir das 

populações deslocadas. 

c) ( x )  limitar a utilização de determinados meios e métodos de combate, e a 

proporcionar a proteção de certos bens e categorias de pessoas. 

d) (  ) garantir que o direito à vida dos refugiados seja observado por ocasião da 

eclosão de conflito armado internacional. 

e) (  ) não sei. 

 

5) Um comandante de uma posição defensiva de pelotão em uma defesa circular 
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estabelecia em território amigo, desconfiado da presença de tropa inimiga infiltrada 

em uma determinada vila ocupada próxima de sua posição, resolveu engajar, por 

precaução e sem informação proveniente dos órgãos de inteligência, a referida 

localidade com sua peça de Mrt 60 mm. Qual o princípio do DICA não foi observado, 

mais evidentemente, na situação supracitada? 

a) (  ) o da proporcionalidade. 

b) (  ) o da distinção. 

c) ( x ) o da necessidade. 

d) (  ) o da segurança. 

e) (  ) não sei. 

 

6) Em março de 2002, caçadores canadenses apoiavam as forças especiais norte-

americanas que operavam na região das montanhas de Tora Bora, no Afeganistão. 

Em virtude das grandes distâncias determinadas pelos vales que separam os 

diversos topos, as duplas de caçadores que atuavam naquela região operavam com 

fuzis .50. Um cabo do exército canadense engajou a uma distância de 2.430 m um 

guerrilheiro do Talibam identificado e a partir de então passou a deter o recorde 

mundial de tiro à distância. Qual o princípio do DICA não foi observado, mais 

evidentemente, na situação supracitada? 

a) ( x ) o da humanidade. 

b) (  ) o da distinção. 

c) (  ) o da necessidade. 

d) (  ) o da inviolabilidade. 

e) (  ) não sei. 
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7) No seriado Band of Brothers, o capelão católico que ministrava a Unção dos 

Enfermos aos militares tombados durante o assalto da primeira cidade ocupada pela 

Companhia “E”, logo após o desembarque na Normandia, era considerado louco 

pelos soldados da referida subunidade pelo fato de não temer ser alvejado. Os 

defensores alemães efetuavam disparos os quais quase atingiam o sacerdote sem 

que esse se abalasse ou deixasse de cumprir sua missão religiosa. Qual princípio do 

DICA fica evidenciado neste passagem real? 

a) (  ) o da necessidade. 

b) (  ) o da inviolabilidade. 

c) (  ) o da proporcionalidade. 

d) ( x ) o da distinção. 

e) (  ) não sei.  

 

8) No corrente ano, as tropas leais ao presidente Muamar Kadafi encontram-se 

combatendo rebeldes insurgentes por todo o território Líbio os quais contestam a 

autoridade do ditador. O portal de notícias G1 noticiou às 19:02h de 25/03/2011: 

“Pelo menos 114 pessoas morreram e 445 ficaram feridas de domingo a quarta-feira 

nos bombardeios da coalizão internacional sobre a Líbia, anunciou nesta sexta-feira 

(25) à noite uma autoridade do Ministério da Saúde líbio, sem especificar quantas 

delas eram civis. Qual o princípio do DICA não foi observado nesta situação? 

a) (  ) o da necessidade. 

b) ( x ) o da distinção. 

c) (  ) o da inviolabilidade. 

d) (  ) o da neutralidade. 

e) (  ) não sei. 

http://g1.globo.com/topico/libia
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9) A Revista Veja nº 2210, página 49, de março de 2011 noticiou em sua coluna 

“Panorama” a notícia de que o soldado Jeremy Morlock do Exército dos Estados 

Unidos, recentemente foi condenado a 24 anos de prisão por ter, juntamente com 

outros militares, exposto como troféu cadáveres de civis afegãos após tê-los 

assassinado indiscriminadamente. Como foi julgado o referido militar? 

Fonte: Panorama. Revista Veja, São Paulo, n. 2210, p. 49, mar. 2011. 

 

a) (  ) pela Suprema Corte dos Estados Unidos à luz da constituição americana. 

b) (  ) pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, segundo os preceitos das 

Convenções de Genebra. 

c) (  ) pela Corte Marcial dos Estados Unidos, segundo os preceitos das Convenções 

de Genebra. 

d) ( x ) por uma corte marcial americana, segundo o Código Uniforme de Justiça 

Militar. 

e) (  ) não sei. 

 

10)  Caso um militar brasileiro, no Haiti, cometesse o mesmo crime acima citado, ele 

seria julgado pelo(a): 

a) (  ) Tribunal de Justiça do Haiti. 

b) (  ) Circunscrição Judiciária Militar da RM que constitui a base do BRABAT. 

c) ( x ) Tribunal Penal Internacional de Haia, caso as autoridades brasileiras não se 

mostrassem competentes em apurar as circunstâncias do crime. (Art 5º CF) 

d) (  ) Supremo Tribunal Federal. 

e) (  ) não sei. 
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11) Em um caso real narrado na Military Review volume 90 (novembro-dezembro de 

2010), o Tenente Coronel Allen West do exército dos Estados Unidos recebeu 

informações de que havia um plano, na região do Iraque em que ele operava, para 

assassiná-lo. Receoso de que tal ato fosse perpetrado, o Ten Cel fez alguns 

prisioneiros iraquianos no intuito de obter informações mediante execução de 

interrogatório. Dentre os procedimentos que podem ser executados tanto pelo militar 

americano quanto pelos detidos, alguns poderão retirar do prisioneiro ou do oficial as 

garantias concedidas pelas Convenções de Genebra. No que se refere ao 

interrogatório de prisioneiros oriundos de uma força irregular considerada 

combatente: 

a) (  ) o militar não poderá indagar o iraquiano acerca da área de operações. 

b) (  ) o prisioneiro não poderá declinar nome, sobrenome, posto/graduação, data de 

nascimento e número de matrícula.  

c) (  ) o prisioneiro não poderá dar informações acerca da área de operações. 

d) ( x ) o prisioneiro poderá dar informações acerca da área de operações e deverá 

declinar nome, sobrenome, posto/graduação, data de nascimento e número de 

matrícula. (Art. 17, III CG) 

e) (  ) não sei. 

 

12)  Durante as operações da FEB na Itália, somente o quinto ataque a Monte 

Castelo logrou êxito em tomar aquela localidade que era um dos objetivos do V 

Exército Norte-Americano. Em virtude da vitória, foram feitos alguns prisioneiros 

alemães. Anteriormente, muitos destes foram responsáveis diretos por tirar a vida de 

militares brasileiros durante aquele esforço ofensivo quando ocupando posições 
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defensivas naquela elevação. É correto afirmar que: 

a) (  ) os militares alemães prisioneiros, identificados por terem matado algum militar 

brasileiro, foram julgados posteriormente, à luz do Código Penal Militar Brasileiro. 

b) (  ) os militares alemães prisioneiros, identificados por terem matado algum militar 

brasileiro, foram julgados posteriormente, à luz do Código Penal Militar 

Americano. 

c) (  ) alemães prisioneiros, identificados por terem matado algum militar brasileiro, 

foram julgados posteriormente, à luz das Convenções de Genebra.  

d) ( x ) alemães prisioneiros, identificados por terem matado algum militar brasileiro, 

não foram julgados posteriormente por tribunal algum. 

e) (  ) não sei. 

 

13) Durante o transcurso de uma suposta guerra envolvendo o Exército Brasileiro, 

uma fração inimiga foi aprisionada e assim permaneceu sob custódia de um pelotão 

brasileiro durante um período de tempo. Neste ínterim, o Cmt desta fração solicitou 

ao tenente brasileiro, oficial mais antigo presente, para que procedesse à punição de 

um subordinado seu o qual desrespeitara o seu código de conduta. Segundo este 

comandante, a sanção prevista é de dez chibatadas. O Cmt de Pel: 

a) (  ) poderá autorizar a execução da sanção, pelo fato do GC sob sua custódia ser 

uma fração constituída. 

b) (  ) não poderá autorizar a execução da sanção tendo em vista que ao soldado 

não fora dada oportunidade de exercer contraditório e ampla defesa. 

c) (  ) não poderá autorizar a execução da sanção pelo fato do regulamento 

disciplinar do exército prever que a menor autoridade para decidir sobre aplicação 

de punição é o Capitão Cmt de SU. 
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d) ( x ) não poderá autorizar a execução da sanção porque os prisioneiros deverão 

estar sujeitos aos regulamentos da tropa detentora. (Art. 82, III CG) 

e) (  ) não sei. 

 

14) Ainda, em relação ao caso esquemático anterior, um daqueles prisioneiros (que 

não aquele envolvido no desrespeito ao código de conduta citado), aproveitando-se 

da displicência da sentinela, fora bem sucedido em sua tentativa de evasão. 

Posteriormente, foi recapturado e entregue às autoridades militares brasileiras. Este 

prisioneiro: (Art. 91, III CG) 

a) (  ) deverá ser punido disciplinarmente por que para este tipo de infração 

disciplinar esta prevista uma sanção no Regulamento Disciplinar do Exército 

Brasileiro. 

b) (  ) poderá ser punido criminalmente por sua evasão, pois este ato, se 

concretizado, pode encorajar outras fugas e, dessa forma, comprometer a 

disciplina e a segurança da fração que detém os prisioneiros. 

c)  (  ) não poderá ser punido, porque não cometera nenhum tipo de infração 

anteriormente. 

d) ( x ) poderá, somente, ser submetido a um regime de vigilância especial. (Art. 92, 

III CG) 

e) (  ) não sei. 

 

15) Um pelotão que encontra-se mobiliando um posto de segurança estático em uma 

hidrelétrica, por meio da execução das medidas de autodefesa antiaérea, abateu 

uma aeronave de manobra de asa rotativa caracterizada como tal, pertencente ao 

exército inimigo. A aeronave caiu no lago da represa e todos os tripulantes se 
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salvaram com vida. Verificou-se que considerável quantidade de bolas de futebol e 

outros materiais esportivos permaneceram boiando na água e que o único 

armamento presente na aeronave eram os fuzis dos pilotos. Os demais tripulantes 

eram civis contratados por uma empresa terceirizada. Neste caso: (Art. 12, Art. 13 - 

§ 4º e Art. 14 das I e II CG) 

a) (  ) somente os pilotos deverão ser feitos prisioneiros; os civis deverão ser 

liberados em um lugar seguro. 

b) (  ) os pilotos deverão ser detidos e farão jus às prerrogativas de prisioneiro de 

guerra; os civis não serão feitos prisioneiros, e não farão jus às prerrogativas de 

prisioneiros de guerra. 

c) ( x ) os pilotos deverão ser detidos e farão jus às prerrogativas de prisioneiro de 

guerra; os civis, serão feitos prisioneiros, e farão jus às prerrogativas de 

prisioneiros de guerra.  

d) (  ) nem os militares e nem os civis deverão ser feitos prisioneiros pois não 

cumpriam, naquele momento, missão de combate. 

e) (  ) não sei. 

 

16) Um pelotão do Exército Brasileiro esta realizando patrulhamento rotineiro de 

fronteira em uma região do território brasileiro contígua ao território de um país 

vizinho onde um grupo paramilitar contesta a autoridade daquele Estado Nacional. 

Neste local, o pelotão identifica um suposto guerrilheiro por meio dos dados 

fornecidos pela inteligência do exército e, dessa forma, procede à captura deste 

indivíduo o qual se encontrava munido de um fuzil: 

a) (  ) o guerrilheiro não poderá ser detido por transposição ilegal da fronteira. 

b) (  ) o guerrilheiro não poderá ser detido. 
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c) ( x ) o guerrilheiro deverá ser detido por posse ilegal de arma. 

d) (  ) o guerrilheiro deverá ser considerado prisioneiro de guerra. 

e) (  ) não sei. 

 

17) O artigo 13 do Capítulo II da Primeira Convenção de Genebra especifica a quem 

se aplica a proteção dos feridos e enfermos das forças armadas em campanha. 

Mesmo não sendo militares, algumas categorias de civis são consideradas 

combatentes quando membros de resistências organizadas e comandados por uma 

pessoa responsável por seus atos; quando possuem distintivo fixo e reconhecível à 

distância; quando transportam armas à vista; quando, em operações, respeitam as 

leis e costumes da guerra. Dessa forma, um elemento paramilitar de um 

determinado país capturado pelo exército regular daquele país, após sequestrar um 

policial: (Art. 34 IV CG) 

a) (  ) deverá ser detido e fará jus às prerrogativas de prisioneiro de guerra. 

b) ( x ) deverá ser detido e não fará jus às prerrogativas de prisioneiro de guerra. 

c) (  ) não poderá ser detido. 

d) (  ) deverá ser detido e sumariamente executado. 

e) (  ) não sei. 

 

18) Cometer crime de perfídia significa apelar “à boa fé de um adversário fazendo 

crer que tem o direito de receber ou a obrigação de assegurar a proteção prevista 

pelas regras do direito internacional aplicáveis nos conflitos armados”. Não constitui 

exemplo de perfídia: (Art. 37, PA I) 

a) (  ) simular intenção de trégua coberto pela bandeira parlamentar. 

b) (  ) simular estatuto de civil ou de não-combatente. 
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c) ( x ) simular operações e falsas informações para obter vantagem tática. 

d) (  ) simular estatuto de membro das Nações Unidas.  

e) (  ) não sei. 

 

19) Com relação aos membros dos serviços sanitários é incorreto afirmar que: 

a) ( x ) não podem portar armas ligeiras pois do contrário perdem a condição de 

não-combatente. (Art. 13 PA I) 

b) (  ) mesmo em poder do inimigo, os médicos não são considerados prisioneiros 

de guerra. (Art. 28, I CG) 

c) (  ) somente devem permanecer em poder do inimigo, caso o número de 

prisioneiros de guerra o exigir. (Art. 28, I CG) 

d) (  ) o pessoal do serviço de saúde não poderá distinguir os feridos ou enfermos 

conforme critérios que não sejam exclusivamente médicos. (Art. 24, I CG) 

e) (  ) não sei. 

 

20) A sua tropa, munida apenas com Armt de emprego individual, presencia um 

envolvimento vertical de uma divisão paraquedista inimiga. Sob ataque desta tropa 

aerotransportada cujos aviões lançadores encontram-se sobrevoando sua posição e 

considerando que os militares inimigos deixaram suas respectivas aeronaves e 

ainda não aterraram:  

a) (  ) o militar mais antigo em terra somente poderá ordenar o engajamento dos 

aviões. 

b) (  ) o militar mais antigo em terra somente poderá ordenar o engajamento dos 

paraquedistas. 

c) (  ) o militar mais antigo em terra não poderá ordenar o engajamento dos 
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paraquedistas. 

d) ( x ) o militar mais antigo em terra somente poderá ordenar o engajamento dos 

aviões e dos paraquedistas. (Art 42, § 3º do Protocolo Adicional I) 

e) (  ) não sei. 
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APÊNDICE C - ORGANOGRAMA DE UMA MISSÃO DE PAZ 
 

 

 

Obs: As linhas pontilhadas significam “quando presente na missão”. 

 


