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RESUMO 

O SALDO DAS MISSÕES INTERNACIONAIS DE PAZ PARA O BRASIL: UMA 

ANÁLISE SOBRE OS EFEITOS PROVOCADOS PELA MINUSTAH, NA FORÇA 

TERRESTRE 

 

AUTOR: Pedro Alves Nogueira 

ORIENTADOR: Sérgio José Barreto de Mattos 

 

Este trabalho terá como objetivo analisar o saldo que as operações de paz trouxeram para a 

Força Terrestre. Tomará, como base, a recente participação brasileira na Missão de 

Estabilização no Haiti (MINUSTAH). Compreender como funciona a ONU, identificar os 

fatos que levaram o Brasil a aceitar o comando da missão e a evolução sofrida pelo Exército 

ao longo dos 13 anos de participação, foram aspectos levantados para o entendimento da 

análise. As operações de paz são instrumentos que visam a segurança internacional e a 

promoção dos direitos humanos. O Brasil e o Haiti mantêm relações desde o século passado, 

contudo seus laços se estreitaram em 2004. A participação brasileira em missões de paz sob a 

égide da ONU confunde-se com a história desse órgão. Aceitar o desafio no Haiti projetou o 

Brasil, de forma respeitosa, no cenário internacional. A pesquisa documental e bibliográfica 

revelou que tal participação trouxe sensíveis mudanças para o Exército, projetando-o num 

panorama em sintonia com as exigências do combate moderno.  

Palavras-chave: MINUSTAH. Brasil. Haiti. Exército. Saldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE BALANCE OF INTERNATIONAL PEACE MISSIONS FOR BRAZIL: AN 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF MINUSTAH IN THE TERRESTRIAL FORCE 

 

AUTHOR: Pedro Alves Nogueira 

ADVISOR: Sérgio José Barreto de Mattos 

 

This work aims to analyze the balance that peace operations have brought to the Land Force. 

It will build on the recent Brazilian participation in the Stabilization Mission in Haiti 

(MINUSTAH). Understanding how the UN works, identifying the facts that led Brazil to 

accept the command of the mission and the evolution undergone by the Army during the 13 

years of participation were aspects raised for the understanding of the analysis. Peace 

operations are instruments aimed at international security and the promotion of human rights. 

Brazil and Haiti have had relations since the last century, but their ties have narrowed in 2004. 

The Brazilian participation in peace missions under the aegis of the United Nations is 

confused with the history of this organ. Accepting the challenge in Haiti designed Brazil in a 

respectful way in the international scenario. Documentary and bibliographical research has 

revealed that such participation has brought significant changes to the Army, projecting it into 

a panorama in tune with the demands of modern combat.  

Keywords: MINUSTAH. Brazil. Haiti. Army. Balance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Nações Unidas têm como propósito manter a paz e a segurança internacional. Após os 

efeitos catastróficos provocados pelas guerras mundiais, a ONU surgiu como instrumento da 

humanidade, na promoção dos direitos humanos. Ela busca desenvolver uma cooperação 

internacional amistosa a fim de evitar conflitos que ameacem a paz. Tais relações são 

baseadas nos princípios da igualdade e a da autodeterminação dos povos, estimulando a 

tolerância e o respeito a todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião (NAÇÕES 

UNIDAS, 1945). 

Os países membros da ONU possuem o dever de resolver as suas controvérsias, por meios 

pacíficos e estarão à sua disposição como instrumentos de afirmação desses princípios 

ensejadores da paz. Todos os membros das Nações Unidas, a fim de contribuir para a 

manutenção da paz e a segurança internacionais, se comprometem a proporcionar ao 

Conselho de Segurança, a seu pedido e em conformidade com acordos especiais, forças 

armadas, assistência e facilidades [...] (NAÇÕES UNIDAS, 1945, p.28). 

A atuação brasileira, em esforços de manutenção da paz, confunde-se com a história das 

Nações Unidas. O Brasil, como nação emergente, busca uma maior projeção internacional, 

tendo como ambição possuir um assento permanente, no Conselho de Segurança da ONU. A 

busca por se tornar um ator mais ativo, no que tange às decisões internacionais, reflete no 

reconhecimento da liderança sul-americana, pelo mundo. 

Os brasileiros demonstram uma hábil capacidade em mediar conflitos, fato que foi 

construído ao longo das contribuições em missões de paz, desde 1947. Contudo, a 

contribuição mais efetiva ocorreu em 2004, quando desdobrou pouco mais de 1200 militares, 

na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Nesse momento, 

o Brasil atuou como líder de um componente internacional sob um fato inédito, nos termos de 

operações de paz: atuar sob os ditames do capítulo VII da Carta da ONU. 

No Brasil, as Forças Armadas sofriam um marco, no que fere ao emprego. A Lei 

Complementar (LC) nº97/99 incumbia a utilização do potencial nacional, na garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem, em atribuições subsidiárias e na participação em 
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operações de paz. Contemporâneo a esse momento, havia um ceticismo quanto à viabilidade 

do uso dos militares e o saldo que as contribuições, em esforços da paz, trariam para o país. 
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1.1 OBJETIVOS     

 

1.1.1 Objetivo geral 

  

O presente trabalho visa compreender o funcionamento de uma Operação de Paz e os 

saldos por ela provocados, tomando como base a participação brasileira, na MINUSTAH. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  

O trabalho abordará os seguintes objetivos específicos: analisar o sistema ONU e 

como funcionam as Operações de Paz; analisar o problema haitiano e as razões que 

resultaram no estabelecimento da MINUSTAH; entender o modo operativo brasileiro; e 

identificar os principais saldos provocados pela missão. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização deste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental, em 

manuais e trabalhos que abordam sobre as operações de paz. Dentre as fontes utilizadas, 

destacam-se: MOREIRA (2011), FONTOURA (2005), PINHEIRO (2015), SANTOS (2007), 

BRAGA (2017), dentre outros. Os artigos publicados pelo CCOPAB, Instituto Igarapé, 

Observatório Militar da Praia Vermelha e as informações obtidas, a partir dos sites oficiais 

dos órgãos vinculados ao Ministério da Defesa, foram de grande valia para a confecção do 

trabalho. 

Foram consultados os manuais sobre operações de paz do Exército Brasileiro e da 

Marinha do Brasil, bem como os de Operações de Pacificação e de Garantia da Lei da Ordem, 

de autoria do Exército. A pesquisa buscou obter informações, a partir de especialistas e de 

militares, que tiveram envolvimento com a missão de estabilização no Haiti.  

Optou-se pelo método dedutivo como método de resolução de problemas apresentados, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica. A análise dos conhecimentos colocados permitirá 

chegar a uma conclusão sobre o saldo que uma operação de paz pode provocar para o 

Exército e a importância de se contribuir, militarmente, para os esforços de paz, em termos 

doutrinários e geopolíticos. 

O Trabalho de Conclusão de Curso está estruturado da seguinte maneira: 

O Capítulo seguinte abordará o histórico da ONU e a sua estrutura, bem como o conceito 

de operações de paz e os fatores que levaram as Nações Unidas a conduzir a MINUSTAH, 

sob a luz do capítulo VII da Carta. 

No quarto capítulo, será apresentado um breve histórico do Haiti e um pouco dos seus 

aspectos fisiográficos. Em seguida, será abordada a MINUSTAH, através da análise dos 

antecedentes, o ambiente operacional e a missão. Tal análise é fundamental para o 

entendimento do problema. 

No quinto capítulo serão compreendidas as técnicas operacionais desenvolvidas pelo 

Exército, ao longo da missão e o porquê do termo internacional “Brazilian Way of 



14 
 

Peacekeeping” estar projetando o Brasil no mundo, como um país especialista em operações 

de Paz. 

No sexto capítulo, serão identificadas algumas inovações vividas pela Força Terrestre, 

resultantes das demandas do ambiente operacional e do aperfeiçoamento da doutrina. 

No sétimo capítulo, serão vistas as principais consequências advindas do esforço 

brasileiro, na missão: o desenvolvimento humano provocado no Haiti e o reconhecimento 

internacional, que projetou o Brasil como destaque internacional, perante a ONU. 

Na conclusão, retornar-se-á aos objetivos do assunto em questão, com a finalidade de 

averiguar o saldo proporcionado, ao longo de 13 anos de missão. Enfim, serão destacados os 

objetivos apresentados e se eles justificam a participação brasileira, em operações de paz. 
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3 AS NAÇÕES UNIDAS 

 

Desde os primórdios, os conflitos caminharam e caminham em paralelo à trajetória 

humana. A barbárie sempre foi e é oriunda das ações impensadas daqueles que priorizaram e 

priorizam as suas ambições pessoais, econômicas, políticas e religiosas, em detrimento da 

sociedade em que estiveram ou estejam inseridos. À medida em que a tecnologia avança e 

traz novos insumos para a melhoria da qualidade de vida, a indústria da força busca a fórmula 

ideal para manter a supremacia daqueles que detêm o poder em suas mãos (FONTOURA, 

2005). 

A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos que abalaram o mundo, durante o 

século XX. O progresso tecnológico, tido como propulsor do avanço na produção industrial, 

passou a estar voltado para os campos de batalha direcionado à retaliação daqueles que 

estavam no front, defendendo os seus interesses nacionais. Os objetivos estatais, nesse 

contexto, desprezaram e desprezam a valorização humana (FONTOURA, 2005). 

A humanidade nunca tinha presenciado um número tão grande de mortes. A eficiência 

das novas tecnologias ceifou não só a vida dos jovens soldados, mas também a população 

que, por inúmeras razões, esteve no centro do fogo cruzado. A comunidade internacional viu a 

necessidade da criação de um órgão, que tornasse ilícito esse tipo de atitude e protegesse os 

civis que estavam em meio às zonas de conflito (FONTOURA, 2005). 

 A Liga das Nações surgiu, em 1920, como um compromisso dos Estados de evitar 

nova guerra de tamanha magnitude, como fora a 1ª Grande Guerra Mundial. Fruto do Tratado 

de Versalhes, esse órgão, inicialmente, contou com a adesão de 44 países e se baseou nos 

quatorze pontos estabelecidos pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson. Possuía 

uma estrutura com sede em Genebra e emitia resoluções, que visavam combater a exploração 

e proteger os direitos humanos pelo mundo (FONTOURA, 2005). 

 A não adesão dos Estados Unidos representou um grande entrave enfrentado pela 

Liga, fato que diminuiu a credibilidade frente às demais nações. Além do mais, por ser 

resultado do Tratado de Versalhes, foi enxergada de forma pejorativa como a Liga dos 

Vitoriosos. Os países vitoriosos da Grande Guerra discordavam que outras nações menos 
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desenvolvidas tivessem poder decisório, em seu campo político. As condicionantes dessa 

organização atritaram com os interesses geopolíticos das potências (FONTOURA, 2005). 

 O contexto político que viveria a Europa, no período entre guerras, exigiu uma maior 

dinâmica por parte da Liga; a sua neutralidade, perante os acontecimentos que corriam pelo 

velho mundo, provocou insatisfação da comunidade internacional. A ascensão dos regimes 

ditatoriais e, mais tarde, a eclosão da Segunda Guerra Mundial sacramentaram o 

desaparecimento desse órgão que, aos poucos, perdeu a sua finalidade, resultando na sua 

dispersão. 

 Mais uma vez, o mundo estava envolvido em um conflito, que afetava um número 

incalculável de pessoas. O legado que outrora motivou um sentimento de preocupação 

resultou em razões que, duas décadas depois, seriam resolvidas, novamente, nos campos de 

batalha. Os efeitos colaterais provocados por esse embate bélico trouxeram, à tona, a 

capacidade humana em perder o controle, na busca por consolidar objetivos estatais ou, até 

mesmo, ambições pessoais dos detentores de poder (LESSA, 2007). 

 Durante o decorrer do confronto, as nações viram a necessidade quanto ao 

estabelecimento de um órgão, que apoiasse a liberdade e evitasse mais uma grande guerra ao 

cenário internacional. Em 1941, os Aliados reuniram-se e assinaram a Carta do Atlântico, o 

que, na verdade, materializou os primeiros passos para a criação da Organização das Nações 

Unidas, reformulando os pontos que levaram a extinta Liga das Nações, ao fracasso 

(CORBELLINI, 2009). 

 A Declaração das Nações Unidas aconteceu em 1942, propondo, aos países 

signatários, o compromisso pela defesa da vida e da liberdade, sob a luz da preservação dos 

direitos humanos e da justiça aos povos. Nas fases finais da Segunda Guerra Mundial, uma 

visão sobre o novo rearranjo geopolítico do pós-guerra foi direcionada ao mundo. Em 1945, a 

ONU foi criada, com a missão principal de promover a paz (LESSA, 2007). 

                                       

‘   Segundo a Carta da Nações Unidas (1945), os seus propósitos são: 

1) Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, 

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

qualquer ruptura da paz; e chegar, por meios pacíficos e em conformidade  com os 

princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das 

controvérsias ou situações, que possam levar a uma perturbação da paz; 



17 
 

2) Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de 

igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos; e tomar outras medidas 

apropriadas ao fortalecimento da paz universal. 

3) Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais 

de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o 

respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião; e 

4) Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações, para a consecução desses 

objetivos comuns. 

          

A bipolarização do poder mundial, após a segunda guerra mundial, provocou um 

rearranjo político, no mundo. A Guerra Fria se tornou um grande obstáculo para a aplicação 

desses princípios. O mundo, então bi polarizado, possuía múltiplas zonas de tensão, que 

evidenciaram a notória necessidade da aplicação prática dos referidos propósitos de promoção 

e estabilização da paz. Mais tarde, essa circunstância, aliada aos resquícios do conflito, foram 

os responsáveis pela mudança do modus operandi das Nações Unidas. 

A década de 90 foi marcada, negativamente, por alguns episódios malsucedidos 

quanto às missões de Paz. Eventos como o ocorrido em Ruanda1, na Bósnia-Herzegovina2 e 

na Somália3 fizeram com que a credibilidade da ONU, perante a comunidade internacional, 

fosse questionada. Um grosso componente militar desdobrado não foi capaz de proteger civis 

e evitar genocídios. As regras vigentes, quanto a condução dessas operações, em algumas 

ocasiões resultaram na perda de operadores de paz, desmotivando os esforços pela paz. Tais 

acontecimentos marcaram, profundamente, a instituição (NAÇÕES UNIDAS, 2016; BRASIL 

2017). 

O Relatório Brahimi surgiu, em 2000, visando reformular a condução das operações 

de paz, tendo em vista os acontecimentos que a ONU não conseguiu evitar na África e no 

Leste Europeu. Esse documento foi redigido pelo diplomata Lakhdar Brahimi, após as 

investigações desses episódios, por parte do CS e do DPKO. Brahimi pediu por um maior 

compromisso entre os Estados-membros, mudança institucional e maior apoio financeiro, de 
 

1 UN Assistance Mission for RWANDA (UNAMIR) 1993/1996– Implementação do “Arusha peace agreement”, 

entre as partes ruandesas, não evitou o genocídio resultado do atrito entre as etnias Tutsi e Rutu. 
2 UN Protection Force (UNOPROFOR) 1992/1995– Estabilizada, na Croácia, para garantir a desmilitarização de 

áreas pré-determinadas, o seu mandato foi estendido para a Bósnia e a Hezergovina. As áreas, sob a tutela da 

ONU, foram atacadas, ocorrendo eventos como o massacre de Srebrenica. 
3 UN Operation in Somalia II (UNOSOM II), 1993/1995 – Intervenção realizada na Somália, durante guerra 

civil, visando estabelecer um ambiente seguro para a ajuda humanitária. A crise, no país, agravou com a 

operação. 
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forma a dar melhor suporte aos operadores de paz (NAÇÕES UNIDAS, 2016; BRASIL, 

2017). 

O fim da Guerra Fria e o relatório Brahimi foram um marco na mudança da condução 

das operações de Paz. As missões deixaram de ser unidimensionais, para serem 

multidimensionais, devido à complexidade que os conflitos atingem; os atores interestatais 

perdem espaço, enquanto os intraestatais crescem. Tal relatório é grande fonte de 

ensinamentos e resultou em outros estudos, como o New Horizon4 em 2009, aperfeiçoando as 

operações de peacekeeping (BRASIL, 2017). 

Brahimi é visto como um ressurgimento das operações de manutenção da paz, 

servindo como base para um novo entendimento das missões, interpretação de suas funções e 

de seus limites. Afirma que as Nações Unidas devem tomar uma postura mais robusta, no 

cumprimento de seu mandato, não se limitando, apenas, à autodefesa e, sim, devendo agir em 

defesa do mandato, contra as forças oponentes (UZIEL, 2010).  

 

3.1 ESTRUTURA DA ONU 

  

O organograma geral da ONU é composto, basicamente, por seis órgãos, que são 

responsáveis pelo funcionamento da organização, com suas específicas atribuições. 

 

Figura 1: Estrutura geral da ONU 

 
Fonte: MD34-M-02 Manual de Operações de Paz. 

 

 

 
4 Documento que foca o desenvolvimento de atividades de peacekeeping mais eficazes. 
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São eles: 

• O Secretariado (Secretariat) 

• Assembleia Geral (General Assembly) 

• Conselho de Segurança (Security Council) 

• Conselho de Tutela (Trusteeship Council) 

• Conselho Econômico e Social (Economic and Social Council – ECOSOC) 

• Corte Internacional de Justiça (International Court of Justice) 

 

3.1.1 Secretariado 

 

O Secretariado é o órgão executivo da ONU, que é responsável pela rotina enfrentada 

pela organização, sendo chefiado pelo Secretário geral. O Conselho de Segurança indica o 

Secretário-Geral e a Assembleia Geral o designa, por um mandato renovável de 5 anos, 

possuindo poderes de Chefe de Estado.  

Ele é responsável por gerenciar as operações de campanha das Nações Unidas, 

delegando planejamento, preparação, condução e diretrizes aos órgãos e elementos, que lhe 

estão diretamente subordinados. Dentre as suas obrigações, possui competência no tocante à 

emissão de um relatório anual, sobre os trabalhos da Organização para a Assembleia Geral e 

informa, ao Conselho de Segurança, acerca do andamento das explicitadas operações 

(NAÇÕES UNIDAS, 1945; VERDE OLIVA, 2009). 

O Department of Peacekeeping Operations5 (DPKO) é um órgão subordinado 

diretamente ao Secretariado. Tem, como finalidade, auxiliar os Estados-Membros e o 

Secretário Geral, nos esforços para a paz e a segurança internacional. Ele é responsável pelo 

preparo, planejamento e condução das Operações de Paz da ONU. Realiza a integração entre 

a ONU, entidades governamentais e não governamentais, durante as Operações de Paz. 

 

 

 

 
5 Departamento de Operações de Paz 
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3.1.2 Assembleia Geral 

 

A assembleia Geral é o principal órgão formulador de políticas e representativo da 

ONU. É composto por Estados-Membros das Nações Unidas. Conta com 193 membros, 

possuindo cada um direito a voto simples, sem sobrepor aos demais. O Capítulo V da Carta 

prevê as questões que a Assembleia abrange, em sua pauta, bem como as suas atribuições 

(NAÇÕES UNIDAS, 1945). 

É inerente à Assembleia: a emissão de recomendações, sobre a manutenção da paz e 

da segurança internacional; a eleição dos membros do Conselho de Tutela e do Conselho 

Econômico e dos não permanentes do Conselho de Segurança; a admissão de novos membros 

na ONU; a eleição de juízes da Corte Internacional de Justiça; a definição das regras para a 

nomeação do pessoal, que irá compor o secretariado; e a expulsão dos membros, que violem 

os princípios previstos na Carta (NAÇÕES UNIDAS, 1945). 

A AGNU busca uma maior cooperação internacional, no terreno e a promoção do 

direito internacional, a partir dos seus estudos. Essa cooperação, segundo o art. 13 (Carta da 

Nações Unidas), ocorre nos campos econômico, social, cultural, educacional e sanitário, 

promovendo os direitos humanos e a liberdade, sem a distinção de sexo, raça, língua ou 

religião (NAÇÕES UNIDAS, 1945). 

Incumbe à Assembleia examinar os relatórios dos outros órgãos das Nações Unidas e 

discutir, também, as questões orçamentárias da instituição. Ela se reúne em sessões anuais, na 

sede da ONU, em Nova York. Sessões especiais poderão ser convocadas pelo Secretário-

Geral, a pedido do Conselho de Segurança ou pela maioria dos membros em consequência de 

circunstâncias especiais (NAÇÕES UNIDAS, 1945; VERDE OLIVA, 2009). 

 

3.1.3 Conselho de Segurança 

 

O Conselho de Segurança é considerado o guardião da paz mundial. Ele trata, apenas, 

de assuntos relativos à paz e à segurança internacional. A Carta das Nações Unidas obriga que 

suas decisões sejam cumpridas por todos os Estados-Membros. É constituído por 15 

membros, dos quais cinco são permanentes. São eles: China, Estados Unidos, Reino Unido, 
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França e Rússia. Os membros não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral, por um 

período de dois anos.     

Somente o CSNU pode tomar decisões e isso implica a aplicação de sanções aos 

Estados, que venham a violar os princípios da Carta da ONU. O Capítulo V da Carta é onde 

estão previstas as suas funções e atribuições, bem como as suas ações, na busca pela solução 

de pacífica de controvérsias ou mesmo o emprego da força, naqueles casos que venham a 

ameaçar a paz e segurança internacional (NAÇÕES UNIDAS, 1945; VERDE OLIVA, 2009). 

Figura 2: Composição do Conselho de Segurança da ONU 

 
Fonte: www.nacoesunidas.org 
 

3.1.4 Conselho de Tutela 

 

O Conselho de Tutela era formado pelos membros permanentes do CS e a sua 

principal missão era cuidar e supervisionar o avanço social dos chamados Territórios sob 

tutela. Esses territórios eram lugares em que os povos não podiam escolher os seus próprios 

governos. Em 1994, as atividades do órgão foram suspensas, devido ao desparecimento 

dessas regiões. 

O conselho abrangia, em sua maioria, nações africanas resultantes do colonialismo e 

dos efeitos provocados pela Segunda Guerra Mundial. A sua luta, pela autodeterminação 

destes povos, refletiu-se no surgimento de nações soberanas, que passaram a integrar a ONU, 

posteriormente. Palau, no Pacífico, foi o último território tutelado pelas Nações Unidas, que 

se tornou um Estado soberano, após esforços desse órgão (NAÇÕES UNIDAS, 1945; 

VERDE OLIVA, 2009). 
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3.1.5 Conselho Econômico e Social 

 

O Conselho Econômico e Social preza pela liberdade e pela preservação dos Direitos 

Humanos, no mundo. Ele cuida dos problemas sociais internacionais, que envolvem 

educação, economia, saúde, condição da mulher, ciência, tecnologia, recursos naturais, bem-

estar social, direitos humanos, dentre outras questões econômicas e sociais. É responsável por 

estimular a cooperação entre os países e apontar soluções. 

É composto por 54 membros eleitos pela Assembleia Geral que, anualmente, elege 18 

membros, para um mandato de 3 anos. A sua missão é emitir relatórios, no que tange às suas 

competências e assessorar a AGNU e o CSNU. O Conselho formula recomendações e 

estimula atividades, que promovam o desenvolvimento, a partir da criação de comissões e da 

realização de conferências e projetos. É reunido, quando os seus membros julgam necessário e 

possui diretrizes próprias, na adoção de seu regulamento e para a escolha do Presidente 

(NAÇÕES UNIDAS, 1945; VERDE OLIVA, 2009). 

 

3.1.6 Corte Internacional de Justiça 

 

A Corte é o órgão jurídico da ONU e é responsável por decidir as disputas entre 

Estados e emitir pareceres consultivos sobre diversas questões jurídicas. Faz tudo isso, sob a 

luz do Direito Internacional. Apenas Estados podem levar casos à Corte Internacional, que é 

sediada em Haia, na Holanda. Cada membro das Nações Unidas se compromete a conformar-

se com a decisão da Corte Internacional de Justiça, em qualquer caso em que for parte. 

Todos os membros das Nações Unidas são, ipso facto6, partes do Estatuto da Corte 

Internacional e podem recorrer a ela, sobre qualquer caso. Um Estado não membro também 

pode recorrer à Corte, sob condições especiais determinadas pela Assembleia Geral, mediante 

recomendação do Conselho de Segurança. 

 

 

 

 
6 Expressão em latim que se traduz em “pelo próprio fato” ou “consequentemente”. 
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3.2 CONCEITO DE MISSÕES/OPERAÇÕES DE PAZ 

  

As missões de paz têm, por objetivo, organizar, proteger e valorizar as relações 

humanas e as relações entre os Estados (BRASIL, 2017). A Carta das Nações Unidas é a base 

legal, que norteia todas as ações da ONU. As missões de paz não estão previstas nesse 

documento, sendo uma solução encontrada pelo órgão para a solução de crises. 

As referidas missões são definidas no Manual EB70-MC-10.219 – Operações de paz, 

instituído pela Portaria Normativa nº 83, do Comando de Operações Terrestres.     

 

 

Um instrumento utilizado por organismos internacionais para solucionar ou mitigar 

conflitos e ajudar a promover negociações político-diplomáticas. A participação da 

Força Terrestre (F Ter), sob a égide de organismos internacionais, é estabelecida 

pelo Estado brasileiro, em acordos com outros países e em cumprimento a 

compromissos com organismos internacionais, dos quais o Brasil seja signatário 

(BRASIL, 2017, p.1-1). 

 

Uma operação de paz é desencadeada, a partir do momento em que o Conselho de 

Segurança verifica que facções antagônicas estão pondo em risco a liberdade, a paz e a 

segurança internacional, em uma determinada região. A partir disso, surgirão apelos diretos 

ou indiretos, que resultarão em negociações, a partir dos órgãos da ONU, buscando uma 

solução político-militar para o conflito. O Conselho de Segurança é o principal responsável 

pelo desencadeamento de uma operação, mas isso somente é possível com a coordenação de 

esforços entre os Estados-membros e os diversos órgãos subordinados. 

 A Assembleia Geral e o Secretariado são outros dois órgãos importantes, na condução 

destas operações. No primeiro, os Estados-membros possuem igualdade de participação, 

limitando-se ao plano político, buscando uma maior cooperação ao versar, em seu foro, 

assuntos relativos à paz e à segurança internacional. Já o segundo é responsável pela execução 

de uma operação, ao estabelecer a duração, o tipo de missão e, também, a ligação com os 

Estados, que estejam dispostos a contribuir com recursos e pessoal. 

 O Conselho de Segurança, por meio da votação dos seus membros, formaliza a criação 

de uma missão. As decisões são tomadas, em duas fases. Na primeira, ocorre uma reunião 

entre os membros permanentes que, por unanimidade, tomam uma decisão; em seguida, 

ocorre a votação com todos os outros membros. As aprovações se dão por maioria 
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qualificada; isso significa a maioria sendo contabilizada por 9 votos a favor, incluindo os 

votos dos membros permanentes. 

 A Assembleia Geral definirá as regras e os princípios para a execução. Aprova o 

orçamento elaborado pelo Secretário-Geral, Secretariado e demais órgãos envolvidos (como 

os Comitês, que discutem questões financeiras sobre aspectos diversos das operações). 

Estabelecida a missão pelo Conselho de Segurança, o Secretariado fica responsável pela 

execução. O cumprimento dessa tarefa envolve a emissão de relatórios, a determinação do 

tamanho da operação e o levantamento da logística necessária. 

 A ONU, quando realiza um planejamento de uma missão, envia um Enviado Especial 

(Special Envoy – SE) para a região, que esteja passando pela crise. Esse elemento é um 

diplomata indicado por algum país contribuinte e chefiará uma equipe técnica, que fará um 

levantamento da situação geral. O DPKO elenca uma lista de possíveis países contribuintes de 

tropa e inicia uma solicitação informal. O trabalho do SE junto à sua equipe resultará em um 

documento denominado: “Orientação para os Países Contribuintes”7. O objetivo é 

proporcionar informações, acerca da missão (BRASIL, 2009). 

 Os resultados do trabalho da equipe técnica e do “Enviado” vão ao Conselho de 

Segurança e servem como base para a elaboração de outros documentos, como o Acordo 

sobre o Status da Força8. Esses resultados são objeto de debate, no plenário do Conselho de 

Segurança, visando criar soluções para o problema identificado. Por fim, o CS publica a 

resolução. A partir daí, ações mais concretas podem ser tomadas. Os países compromissados 

são visitados pela ONU, a fim de verificar o grau de preparo de suas tropas. Nesse momento, 

ocorrem as negociações entre as Relações Exteriores e das Nações Unidas, para fins 

orçamentários e envio de tropas (BRASIL, 2009). 

Os principais documentos, que envolvem as missões são: 

• Regras de Engajamento – Rules of Egagement; são diretrizes que visam orientar o 

componente militar, quanto o uso da força e que são baseadas no Capítulo VI e VII da 

Carta. 

• Procedimentos Operacionais Padronizados – Standard Operating Procedures (SOP); a 

sua finalidade é padronizar os procedimentos operacionais, logísticos, administrativos 
 

7 Guidelines to the Troops Contributing Countries 
8 Status Of Force Agreement – SOFA  
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e de comunicações, na Área de Operações. Apresenta regras gerais para o 

funcionamento da missão. 

• Acordo sobre o status da Força – Status Of Force Agreement (SOFA); oferece uma 

situação detalhada da Operação de Paz e o compromisso do país anfitrião, perante a 

ONU. O seu conteúdo define regras para o componente militar, durante a sua 

permanência, como a liberdade de movimento, a ocupação de instalações, os 

armamentos autorizados, os aspectos jurídicos, dentre outros.  

• Resolução – Documento de mais alto nível publicado pelo Conselho de Segurança; 

nele, são enfatizados os princípios básicos da ONU e referências a fatos e denúncias 

desaprovados pela comunidade internacional. Define as tarefas do mandato inicial, 

estabelece o nome da missão e do capítulo, que a regerá. 

• Mandato – Documento que, de uma maneira mais breve, expressa os pontos mais 

importantes contidos na resolução. São expressos os objetivos, a duração, as 

responsabilidades, os direitos e os efeitos desejados. 

 

Tais missões são regidas por cinco conceitos básicos, em seu gerenciamento de 

conflitos, a saber: 

• Prevenção de Conflitos (Conflict prevention): compreende os esforços em prevenir disputas 

entre grupos antagônicos, a fim de que não se degenerem em conflitos armados ou se alastrem 

pelo território. 

• Estabelecimento da Paz (Peace Making): esforços diplomáticos em levar as partes em conflito 

a um acordo negociado, baseado nos meios de solução pacífica de controvérsias, previstos no 

capítulo VI, da Carta das Nações Unidas. 

• Imposição da Paz (Peace-enforcement): o emprego de Forças Armadas, na restauração da paz, 

quando julgado pelo Conselho de Segurança a existência de uma ameaça, ruptura ou ato de 

agressão amparado pelo capítulo VII da Carta. 

• Manutenção da Paz (Peacekeeping): são ações levadas a cabo pelos militares, no terreno, com 

o consentimento das partes em conflito; consistem no monitoramento das soluções dos 

conflitos, como cessar-fogo, cumprimento de acordos de paz, separação de forças, etc. 

• Consolidação da Paz (Peacebuilding): desempenhada, também, por outros órgãos das Nações 

Unidas, sendo eles militares ou não, visa fortalecer e reconstruir a infraestrutura física, bem 

como o desenvolvimento das atividades econômica e social. 
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Figura 3: Espectro das atividades de paz e segurança 

 
Fonte: (EB70-MC-10.219 – Operações de paz, 2017, p.3-4). 

O componente militar é o órgão central, na implementação dos mandatos de uma 

missão de paz da ONU. Normalmente, é o primeiro a ser desdobrado, a fim de dar suporte e 

segurança aos demais componentes (BRASIL, 2017). 

As operações de Paz são regidas pelos seguintes princípios: 

• Princípio do Consentimento: o país anfitrião da missão deve concordar com o desdobramento 

militar em seu território. Caso isso não aconteça, pode ocorrer o “Peace-enforcement”, 

autorizado pelo Conselho de Segurança; 

• Princípio do Uso da Força: para o cumprimento dos mandatos expedidos, os comandantes 

possuem a responsabilidade pelo uso da força, mesmo que isso signifique o confronto contra 

grupos internos, como a proteção de civis do país anfitrião e os envolvidos na missão; 

• Princípio da Imparcialidade: Os componentes envolvidos na missão devem possuir uma 

percepção geral do conflito e não tomar partido, diante das medidas contra as partes que 

violarem os mandatos. 

As operações de Paz classificam-se em: 

 Operações de Paz tradicionais, quando os componentes militares trabalham 

desarmados em atividades de monitoramento e supervisão, limitados às funções de oficiais de 

ligação ou observadores militares. 
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Operações de Paz multidimensionais, quando o componente militar atua armado e 

exerce funções de cooperação com elementos de apoio; e atua na proteção de civis e no 

desenvolvimento da defesa e da segurança do país, que está recebendo a missão. 

Tais operações buscam se manter sob a luz dos principios da Imparcialidade, do 

Emprego da Força e do Consentimento. O emprego desses é o que diferencia uma missão de 

Peacekeeping da missão de Peace enforcement. 

Figura 4: Evolução histórica das Operações de Paz 

 
Fonte: (BRASIL, 2017, p.2-11) 

 

As Operações de Manutenção da Paz, geralmente, caracterizam-se pelo: alto nível de 

consentimento; baixo uso da força; e um alto nível de imparcialidade. Enquanto as Operações 

de Imposição da Paz são caracterizadas por: um baixo consentimento; forte emprego da força; 

e uma certa parcialidade com uma das partes do conflito. (BRASIL, 2009). 
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4 BRASIL E HAITI 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

  

O Haiti é um país que fica situado na parte ocidental da Ilha Hispaniola no Caribe. 

Sua extensão de 27750 km² o torna um dos maiores países caribenhos. Partilha com a 

República Dominicana uma fronteira com pouco mais de 360 quilômetros. Foi descoberto por 

Cristóvão Colombo, em 1492 e, até 1791, foi uma colônia francesa. Após uma sangrenta 

revolta, o general Toussaint Louverture libertou os escravos do domínio francês, que se 

rebelaram contra os seus exploradores. Em 1804, Jean-Jacques Dessalines declarou a 

independência do Haiti, levando o país a ser considerado a primeira nação negra a se libertar 

das amarras do colonialismo. (FRANCISCO, 2015; BRAENGCOY, 2017). 

 A autoderminação do Haiti é motivo de orgulho para os seus nacionais, algo que 

serviu de exemplo para as demais nações americanas. A população Haitiana gira em torno de 

10 milhões de pessoas, segundo dados da United Nations World Prospect, sendo que a 

maioria está concentrada, fortemente, nas áreas urbanas. Os idiomas oficiais são o francês e o 

crioulo. A capital, Porto Príncipe, abriga 10% de sua população e sofre diversos problemas 

relativos à urbanização. O Catolicismo é a religião predominante, mas a prática de ritos 

africanos, como o vodu, é muito forte (NETO, 2010). 

 A sua localização na placa geográfica caribenha torna o Haiti propício a sofrer com 

atividades sísmicas. O seu território é, basicamente, constituído por montanhas, pequenas 

planícies costeiras e vales fluviais. A economia do Haiti gira em torno da agricultura e o seu 

relevo caribenho torna o turismo a atividade mais rentável. Apesar de exportar alguns 

produtos tropicais, como o cacau, depende fortemente de importações de produtos básicos, 

possuindo um grande déficit comercial. É considerado um dos países mais pobres do 

Hemisfério Ocidental e depende de ajuda externa, para movimentar a economia e a sua 

estrutura governamental.  

 Em 1957, o Haiti iniciou um dos períodos mais sombrios de sua história. A ditadura de 

Duvalier governou o Haiti, sob punhos de ferro. Os seus opositores foram perseguidos e 

assassinados pelos meios estatais, que ele dispunha. A população imergiu na pobreza, devido 
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às consequências da forte corrupção do governo. Duvalier governou até a sua morte, sendo 

sucedido pelo seu filho, Jean Claude Duvalier, que agravou a crise econômica do país. 

 Mesmo sendo fruto de uma revolução bem-sucedida, a política haitiana é bastante 

instável, pois ao longo de sua existência como nação sofreu uma série de golpes de Estado e 

uma sucessão de governos imersos em corrupção e disputas de poder. Os anos 90, no Haiti, 

foram marcados por violenta repressão e tentativas de tomada do poder. Uma intervenção 

estrangeira, liderada pelos Estados Unidos, buscou devolver o poder ao então presidente 

Aristide, em 1994. A partir daí, num período de quase 10 anos, ocorreram seis missões 

buscando estabilizar e solucionar os problemas haitianos. Foram elas: MICIVIH9, UNMIH10, 

UNSMIH11, UNTMIH12, MIPONUH13 e MICAH14 (COTER, 2017). 

 

Da independência, em 1804, até 2004, ano da queda do Presidente Jean-Bertrand 

Aristide, o Haiti teve 41 governantes. Desse total, um se suicidou, o segundo rei do 

país recém-independente, Henri Christophe; 28 foram destituídos ou levados a 

renunciar, por força de golpes de Estado ou pressões da oposição; 4 foram 

assassinados; 3 outros, o general Alexandre Pétion, em 1818, Jean-Baptiste Riché, 

em 1847 e François Duvalier, em 1971, tiveram morte natural, durante o exercício 

de mandatos vitalícios e 3 outros, durante o cumprimento de mandatos não 

vitalícios: Philippe Guerrier, em 1845, Florvil Hyppolite, em 1896 e Tancrède 

Auguste, em 1913. Em dois séculos, como Estado independente, só Ertha Pascal-

Trouillot chegou ao final de um mandato constitucional. A partir de 1991, com a 

eleição de Jean-Bertrand Aristide, diversos golpes e contragolpes se sucederiam e 

dariam origem a crises, que levariam a diversas intervenções internacionais 

(VALLER FILHO, 2007, p. 16, apud GUIMARÃES, 2015, p. 214). 

 

As estruturas do Estado haitiano foram se fragmentando, na medida em que líderes 

tomavam o poder. O povo, em meio a essas disputas, sofria com as consequências desses 

fatos, que se originavam em suas raízes históricas. Essa instabilidade criou as condições 

perfeitas para que uma crise social, política e econômica se instaurasse. Em 1995, o então 

presidente Aristide resolveu dissolver o Exército Haitiano e deixar a defesa a cargo da Polícia 

Nacional. O envolvimento dos militares em fatos políticos foi a principal razão para a tomada 

dessa medida. 

 
9 MICIVIH: Mission Civile Internationale en Haiti - 1993 
10 UNMIH: United Nations Mission In Haiti - 1995 
11 UNSMIH: United Nations Support Mission in Haiti - 1996 
12 UNTMIH: United Nations Transition Mission in Haiti - 1997 
13 MIPONUH: United Nations Civilian Police Mission in Haiti - 1998  
14 MICAH: International Civilian Support Mission in Haiti - 2000 



30 
 

 O Exército, dissolvido, reagrupou-se em milícias e, aos poucos, foram ganhando força 

nas cidades, buscando a sua projeção de poder e, assim, tal qual o antigo Exército regular, 

também se envolveram em tentativas de tomada do governo. O Sistema eleitoral, por sua vez, 

também sofreu com tais reflexos. A alternância desordenada de líderes, após sucessivos 

golpes, não permitiu que o país usufruísse de eleições livres e justas, resultando em um 

sentimento de baixa representatividade. 

 

4.2 MINUSTAH 

  

O Brasil é signatário de inúmeros tratados de proteção dos direitos humanos, é 

membro da ONU, desde a criação da extinta Liga das Nações e, desde sempre, pleiteou uma 

posição de maior prestígio, perante a comunidade internacional.  As suas dimensões 

geográficas o tornam uma liderança, no continente sul-americano. 

Ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU é uma ambição 

que significa a reafirmação dessa posição estratégica, na América do Sul. Os esforços em 

defesa da paz vêm desde sua primeira missão, com o envio de 3 oficiais, um de cada força, 

para supervisionar a situação dos refugiados, durante a guerra civil grega, em 194715. 

 A participação brasileira, em esforços de manutenção da paz, tornou-se uma constante, 

contribuindo com soluções para a estabilização de diversas crises, a partir do envio de tropas e 

especialistas. O Batalhão Suez é o exemplo mais clássico desse histórico de contribuições e 

serviu como referência para outras oportunidades posteriores, sob a chancela, inclusive, de 

órgãos regionais, como a OEA, durante a FAIBRAS16.  

 

O sucesso na participação do Brasil em diversas missões (atuais e passadas), seja 

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

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

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

Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) foi estabelecida (MENDONÇA 

2017, p. 58). 
 

 
15 UNSCOB – Comissão Especial das Nações Unidas para os Balcãs, cuja finalidade era monitorar a situação 

dos refugiados, nas fronteiras, durante a guerra civil grega. 
16 FAIBRAS - Força Armada Interamericana do Brasil; missão, sob orientação da OEA, na República 

Dominicana, com o objetivo de restabelecer a ordem política. 
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O Brasil, como signatário da Carta das Nações, compromete-se em colaborar com o 

esforço internacional de manter a paz e a segurança internacional. O artigo 4º, da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), descreve os valores fundamentais do Estado 

Brasileiro, nas relações com outros Estados e/ou povos. Nesse mesmo artigo, a 

esfera de atuação brasileira, em missões de paz, está delimitada. Dessa forma, o 

Estado Brasileiro atende às missões de paz amparadas pelos capítulos VI e VIII e, 

em certos casos, aceita a salvaguarda do capítulo VII da Carta das Nações (BRASIL 

2017). 

 

Em 9 de junho de 1999, foi aprovada a Lei Complementar nº 97, que estabelece as 

diretrizes do emprego e do preparo das Forças Armadas, em ações preventivas e repressivas, 

na faixa de fronteira. Nessas regiões, os militares passam a possuir poder de polícia para a 

repressão dos delitos e ficam responsáveis pelo patrulhamento e revistas, com o poder de 

executar prisões, em flagrante delito. 

Em 2004, o contexto geopolítico brasileiro se resumia à busca por uma maior projeção 

internacional; iniciava-se, também, o seu nono mandato eletivo no CSNU, algo que se tornou 

oportunidade ideal para a concretização dessa ambição. O Haiti estava vivendo mais uma de 

suas crises políticas. Na iminência de ocorrer um banho de sangue, o então presidente Jean-

Bertrand Aristide deixa o país e o Conselho de Segurança da ONU instaura uma força de 

emergência que, mais tarde, resultou no estabelecimento da MINUSTAH. 

 No Brasil, ocorreu um atrito entre as partes políticas, sobre o envio de tropas para 

atuar em uma missão de paz. Na Câmara dos Deputados, esse tema foi bastante recorrente, em 

inúmeras sessões. Apesar das Forças Armadas possuírem os mais altos índices de confiança 

na sociedade, havia um receio, sob os argumentos da precariedade em que se encontravam os 

militares e que o Brasil não possuiria capacidade operativa para enviar contingentes 

(OKADO, 2017). 

Os parlamentares contrários defendiam que o Haiti, geopoliticamente, estava fora da 

área de influência brasileira e que o país versava, na solução dos conflitos, pelo 

multilateralismo. As experiências bem-sucedidas em Angola e no Timor Leste foram de 

encontro aos argumentos da oposição (OKADO, 2017). 

  A resolução 1542 originou a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. 

Representou um desafio nacional, pois exigiu um grande desdobramento de tropas, em solo 

estrangeiro.  O Brasil foi escolhido para comandar um Exército composto por vários países, 

que possuíam culturas e procedimentos distintos. Adequar-se aos novos contextos, que o 
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combate moderno exige, e buscar uma coordenação coesa com as nações comandadas 

representou um desafio enfrentado com muito esforço e perseverança. 

 

4.2.1 Antecedentes 

 

Apesar do Brasil ser um país contribuinte de tropa nas Nações Unidas e ter participado 

de outras missões, que necessitaram do emprego de militares combatentes, a experiência 

brasileira mais recente, naquela época, ocorrera em solo africano. A UNAVEM17 serviu como 

referência na padronização de táticas, técnicas e procedimentos, assim como as regras de 

engajamento, que seriam usadas pelos militares envolvidos na missão, embora o contexto 

haitiano fosse totalmente diferente dos desafios enfrentados, em solo angolano. 

 

O Exército Brasileiro (EB) construiu, durante a participação em diversas missões 

internacionais, a sua própria doutrina sobre a organização, o preparo, o emprego, o 

acompanhamento e a desmobilização de tropas e militares em Operações de Paz (Op 

Paz), apesar de ter absorvido, também, conceitos consagrados na doutrina mundial 

(BRASIL, 2017, p.1-1). 

 

Antes do embarque do primeiro contingente, uma equipe brasileira foi enviada ao país 

caribenho, a fim de fazer um Levantamento Estratégico de Área. Nessa fase, foi importante a 

coordenação feita pelo Comando do Exército, Itamaraty, Ministério da Defesa e órgãos 

internacionais como o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, resultando numa 

melhor compreensão situacional dos problemas e das demandas, que seriam enfrentadas, na 

execução da operação. 

 Uma das principais dificuldades iniciais era se adequar ao capítulo VII da Carta da 

ONU, que previa o uso da força na imposição da paz, algo inédito, após as experiências 

malsucedidas ocorridas na Somália, Bósnia e Ruanda. As recentes experiências brasileiras 

estavam regidas sob o capítulo VI, que permitia à autodefesa, em caso de agressão das partes 

beligerantes. Dessa vez, o Brasil não estaria liderando uma força de ajuda humanitária e sim 

uma força de imposição da paz. 

 
17 UNAVEM- United Nations Angola Verification Mission. Missão regida pelo capítulo VI, da Carta, cuja 

finalidade era restabelecer a paz e lograr a reconciliação angolana, a partir do acompanhamento das eleições.  
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 Inicialmente, foi identificado que a situação do país era bastante conturbada, tornando-

se um ambiente fortemente ligado ao tráfico de drogas, sendo que o crime era fortalecido pela 

impunidade e pela ineficácia dos meios do Estado. 

O governo possuía em seus braços, como meio de repressão, uma polícia 

desestruturada e ligada à corrupção. A população, descrente na presença estrangeira, sofria 

com problemas básicos de infraestrutura e almejava por uma melhor sensação de segurança. 

Apesar dos problemas enfrentados, o sentimento nacionalista era muito forte e crescente era a 

simpatia pelo povo brasileiro. 

 

A realidade caótica enfrentada pelas tropas brasileiras, ao chegarem na área de 

missão, correspondeu a momentos finais de uma política distorcida, ao longo de 

vários anos, em que o Estado Haitiano pareceu ter-se extinguido, cedendo espaço a 

uma situação extremamente fragilizada, repleta de pessoas miseráveis e de 

instituições falidas. O país se tornou palco de contravenções criminosas e delitos 

transnacionais, que contaminaram a ordem, arruinaram a credibilidade nacional, 

estagnaram o progresso e inverteram, profundamente, os valores do povo (NETO, 

2017, p.18). 

  

Em 2004, o primeiro contingente brasileiro desembarcava em solo haitiano. O 

General-de-Brigada Américo Salvador de Oliveira, então comandante da Brigada Brasileira 

de Força de Paz, estava à frente de pouco mais de 1200 homens. Esse desdobramento exigiu 

uma capacidade logística e uma coordenação com os diversos elementos em apoio, como as 

forças estrangeiras e o grupamento de fuzileiros navais da Marinha do Brasil, que estavam sob 

o seu comando. 

 As tropas brasileiras se depararam com um ambiente pouco amistoso à sua presença; 

com regiões pouco urbanizadas e com graves deficiências estruturais, ambiente perfeito para o 

homizio de gangues e grupos armados. Os cidadãos atônitos, diante da presença estrangeira, 

estavam reféns da violência e os criminosos se misturavam à população, estabelecendo o 

medo e o terror naqueles que não concordavam com as suas ações. A Polícia Nacional 

Haitiana era um meio ineficaz, que promovia a impunidade, sob os efeitos da corrupção de 

seus membros. 

 O Exército Haitiano, desmobilizado pelo presidente Aristides nos anos 90, não o fez 

de forma planejada. Muitos militares foram ao trabalho e, no outro dia, estavam 

desempregados. Os soldados esvaziaram as suas reservas de armamento e se reagruparam em 

facções criminosas, que executavam serviços de segurança privada. Ligados ao crime e ao 
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tráfico de drogas, essas facções passaram a confrontar o Estado e a participar de tentativas de 

tomada de poder. 

A MINUSTAH veio a substituir uma força de emergência, que foi em socorro ao país 

caribenho, quando este passou por uma grave crise política. A MIF18, inicialmente, apoiou a 

Brigada de Paz, em seu estabelecimento e Porto Príncipe, capital haitiana, foi o ponto inicial 

de ocupação por tropas brasileiras. Mais tarde, outros contingentes estrangeiros 

desembarcaram na região e as áreas de responsabilidade foram divididas, entre os países 

envolvidos na missão.         

Ao Brasil ficou a responsabilidade sobre o centro do poder haitiano, a sua capital 

Porto-Príncipe e localidades adjacentes. As demais regiões foram divididas pelos países, que 

também estavam contribuindo com tropas, dentre os quais: Uruguai, Chile, Jordânia, 

Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Guatemala e outros Estados-membros da ONU 

(NETO, 2017). 

 

Figura 5: Áreas de Responsabilidade, na MINUSTAH 

 

Fonte: Ministério da Defesa  

 

 

 

 

 

 
18 Força Multinacional Interina, composta por: Canadá, Chile, Estados Unidos e França. 
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4.2.2 Ambiente Operacional 

 

Porto Príncipe, centro do poder haitiano, é uma região que conta com os mais altos 

índices de urbanização do país. Entretanto, há inúmeros problemas, que afetam o restante do 

seu território, tais como: a pobreza; falta de acesso a água potável; deficiente atendimento 

médico-hospitalar; violência, dentre outros que são, facilmente, identificados em seus bairros 

e na população residente. 

 A população mais carente vive em construções precárias, construídas a partir de 

materiais de baixa qualidade, visto que os bairros e ruas foram criados sem o mínimo 

planejamento e o acesso a serviços básicos, como a coleta de lixo, é praticamente inexistente 

(MOREIRA, 2011). 

 As regiões de Cité-Soleil, Bel Air e Cité Militaire foram destacadas como as áreas 

mais críticas, tendo em vista o alto índice de criminalidade e homicídios, e a presença do 

tráfico de drogas, dentre outros delitos. A Polícia Nacional não conseguia adentrar essas 

regiões, sem entrar em confronto com as forças adversas. Ruas estreitas, que impendiam o 

trânsito de viaturas; labirintos de becos e vielas; e APOP’s misturados à comunidade foram 

obstáculos, que desgastaram exércitos de primeiro mundo, em missões anteriores. 

    A pobreza contrasta com outros bairros, que possuem melhor condição e maior 

atenção das autoridades, devido ao turismo, como Pétionville. Andar pelas ruas de algumas 

comunidades da capital é perigoso, até mesmo para os órgãos de segurança. Operar sem o 

apoio da ONU era uma tarefa de risco para a PNH, visto que entrar nessas áreas resultava, na 

maioria das vezes, em confrontos e mortes dos policiais (MOREIRA, 2011). 

Figura 6: Área sob responsabilidade do BRABATT 

 

Fonte: (Lessa, 2007, p.72) 
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A instabilidade social propiciou a ascensão de grupos armados. Tais grupos ofereciam 

uma melhor qualidade de vida, valendo-se de meio ilícitos. As disputas de poder ocorriam em 

meio à população e aqueles que se opunham às suas diretrizes eram assassinados e expostos 

na rua, como exemplo. As forças adversas se ramificavam em braços de diversas origens. Os 

principais grupos atuantes eram constituídos por gangues urbanas, ex-militares, milícias 

privadas e redes criminais.  

 

Para instalar e alimentar o seu braço operacional, o crime se aproveitava dos locais 

onde o Estado não conseguia atuar de maneira eficiente. Em troca do apoio ou da 

omissão da população para a sua atividade, faziam distribuição de pequenas quantias 

em dinheiro, remédios e comida. Assim, poderiam portar os seus armamentos de 

maneira ostensiva, sem risco de serem delatados; mas se o fossem, dificilmente a 

polícia conseguiria prendê-los. Esses marginais aliciavam menores de idade, 

crianças de oito a 12 anos, para darem o alerta, quando qualquer órgão de segurança 

se aproximasse (MOREIRA, 2011, p.129). 

  

Da classe mais abastada, até a mais carente, o envolvimento com o crime se refletia na 

grande quantidade de grupos criminosos. Os ex-militares interferiam, constantemente, nas 

ações estatais, ocupando antigas bases, de posse dos armamentos roubados, em sua 

desmobilização. As gangues urbanas assolavam o cotidiano, com muita violência; nesse 

contexto se destacavam os Chiméres, uma milícia que surgiu nos tempos de Aristides e atuou, 

fortemente, na região de Porto Príncipe. 

 

Os bandidos eram bastante espertos, segundo os informantes e a própria população. 

Organizavam-se: havia generais, pelotões e até mesmo exercícios de adestramento 

básico de combate. Bastante experientes na guerrilha urbana, de alguma forma eram 

financiados, pois munição não faltava para nos atacarem. Muitas armas eram de 

cano curto, como revólveres calibre 38 ou 32, pistolas 9 mm e até armas artesanais 

como a “Tzan Creole” [...]. Todavia nos preocupava, sobremaneira, a quantidade de 

tiros de fuzil 5.56mm, que atingiam as nossas posições. As armas dos guerrilheiros 

eram novas, bem mais que as nossas: M16, Galil, entre outras. Também havia 

armamento 7.62mm, porém em menor número: M1, FAL [...] (MOREIRA, 2011, 

p.74). 

  

4.3.3 A missão 

 

A Resolução 1542 foi criada sob a luz do capítulo VII, da Carta da ONU e abordou 

que os objetivos iniciais da missão deveriam ser norteados pelos seguintes pontos: 
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estabelecimento de um ambiente seguro e estável; processo político e; promoção dos direitos 

humanos (NAÇÕES UNIDAS, 2004). 

 Dentre os objetivos iniciais, destacam-se:  

• Estabelecer um ambiente seguro e estável, que proporcione um processo político e 

constitucional ao governo de transição; 

• Assistir ao governo, na reestruturação da Polícia Nacional Haitiana, reorganizando a 

sua estrutura, auxiliando no treinamento de seu pessoal, tudo a partir dos princípios de 

uma polícia democrática, bem como o monitoramento de seus membros; 

• Auxiliar o governo, particularmente a PNH, no processo de desmobilização e 

desarmamento de todos os grupos armados e sua reintegração à sociedade, incluindo 

as mulheres e as crianças associadas a esses grupos; 

• Restaurar e manter a lei e a ordem no Haiti, a segurança pública e a ordem pública; 

• Proteger as Nações Unidas, o seu pessoal, instalações, equipamentos e promover a 

segurança e a liberdade de movimento; 

• Proteger os civis, de um prenúncio de violência; 

• Apoiar o processo constitucional e político, em curso no Haiti, valendo-se de bons 

ofícios; 

• Promover eleições livres e justas, a partir de assistência técnica, logística, 

administrativa e de segurança, com uma participação representativa dos eleitores; 

• Alargar a autoridade do Estado, em todo Haiti, e apoiar a boa governança, nos níveis 

locais; 

• Apoiar o governo de transição, na promoção dos Direitos Humanos, em especial, na 

proteção das mulheres e crianças, a fim de assegurar a responsabilização individual e a 

reparação das vítimas; 

• Investigar as violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, 

para pôr fim à impunidade; 

• Reformar e reestruturar o sistema judiciário haitiano (NAÇÕES UNIDAS, 2004). 

Segundo Carlos Chagas (2017), baseado nos objetivos do mandato, uma série de tarefas 

foram impostas à Força Militar de Paz, que deveria estar preparada para atuar, sob a luz do 

three block war: é um conceito em que os militares devem estar preparados para atuar em 
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todos os espectros do conflito, sob um contexto em que diversas ações estarão ocorrendo, 

simultaneamente, com diversas intensidades. 

         Dentre as a tarefas levantadas destacam-se: 

 
- Prover segurança, nas principais cidades e nas suas cercanias; 

- Proteger instalações vitais; 

- Prover segurança, ao longo das principais rodovias; 

- Impedir o engajamento de grupos armados, em atos violentos; 

- Proteger o acesso à infraestrutura humanitária; 

- Apoiar a Polícia Nacional do Haiti (PNH) e a Polícia da ONU (UNPOL), no   

controle de distúrbios civis e de violência organizada; 

- Realizar ações de desarmamento, em coordenação com a UNPOL e com a PNH; 

- Monitorar os principais pontos de passagem, na fronteira; 

- Prover proteção às instalações humanitárias do governo e da ONU; 

- Garantir a segurança e a liberdade de movimento do pessoal da ONU e de seus 

afiliados; 

- Proteger, na máxima extensão possível, civis sob iminente ameaça de violência;  

- Monitorar o ambiente de segurança e da garantia da lei e da ordem, atuando, 

preventivamente, para prevenir e impedir a escalada de ameaças à segurança. 

(BRAGA, 2017, p.51). 

 

No Brasil ainda não tinha um que promovesse uma preparação específica para os 

militares engajados com a missão. As diretrizes que direcionavam tal preparo estavam 

baseadas em experiências anteriores, totalmente distintas da realidade haitiana. Naquela 

época, as Forças Armadas davam os primeiros passos, no cumprimento das atribuições 

subsidiárias, na coordenação com outros elementos militares e não militares. Para a sociedade, 

era algo inédito.    

 

Foi necessário um tempo, para que as tropas brasileiras entendessem direito o que 

era agir, sob a égide do Capítulo VII, da Carta das Nações Unidas. O Brasil possuía 

uma relativa experiência em operações de paz, mas quase sempre atuando sob o 

Capítulo VI, com exceção do Pelotão de Polícia do Exército desdobrado no Timor 

Leste. Nessas missões, a força somente era autorizada para a autodefesa 

(MIRANDA, 2017, p.56). 

 

Na região de atuação brasileira, as forças adversas irradiavam as suas ações, a partir 

das comunidades que se posicionavam em posições estratégicas, próximas a pontos sensíveis 

ou a instalações do governo. Os grupos armados possuíam vertentes, que se ligavam às 

atividades criminosas ou a reivindicações político-partidárias, dominando os principais 

núcleos urbanos da região (NUNES, 2014). 

O contingente brasileiro estava sob um fogo cruzado, entre os grupos armados e a 

PNH, que resistia em cooperar, sob os procedimentos da ONU. Grupos de ex-militares tinham 

ocupado, indevidamente, instalações do governo e grupos armados realizavam afrontas 
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próximo à sede do governo haitiano. As marcas dos confrontos, nas paredes do palácio do 

governo, e o ocorrido em 2005, quando tropas brasileiras e a PNH se engajaram, durante uma 

manifestação pacífica, exemplificam bem esse contexto. 

A estratégia brasileira para a pacificação das áreas críticas haitianas se baseou nos 

conhecimentos sobre o combate, em ambiente urbano, contra forças irregulares. O 

engajamento direto contra as forças adversas se deu, a partir da divisão da área sob a 

responsabilidade do Brasil, entre as Subunidades que integravam a Força de Paz. Viu-se que a 

atuação dos militares brasileiros era meio tímida, no início da missão, um reflexo das 

experiências sob a luz do capítulo VI, da Carta da ONU (MIRANDA, 2017). 

O Capítulo VII é visto como um marco da participação brasileira, nas operações de 

paz, pois a força militar deveria estar pronta para usar a força letal, de modo a impor os 

objetivos estabelecidos pelo mandato da ONU. Era necessária uma rápida adaptação aos 

desafios e o correto entendimento dos objetivos, por parte dos militares e, principalmente, por 

parte dos seus comandantes (NUNES, 2014). 

A MINUSTAH foi dividida em 4 fases e, ao longo de sua duração, viveu momentos 

críticos, que provocaram mudanças sensíveis na Força Terrestre. 

            - 1º Fase: Estabilização (junho de 2004, até o 1º semestre de 2007). 

Compreende o período em que as tropas desembarcaram em Porto Príncipe e se 

desdobraram no terreno. Nesse momento, foi fundamental o correto entendimento das regras 

de engajamento, que norteavam a missão, diferentes da realidade enfrentada, em outras 

missões sob o Capítulo VI. Ocorreu a ocupação das bases Alfa e Bravo, da Universidade do 

Haiti e do Forte Nacional. 

           - 2º Fase: Operações e estruturação (2º  semestre de 2005, até o 1º semestre de 2007) 

Nessa fase, uma postura para assegurar um ambiente seguro e estável foi adotada. O 

uso da força letal foi empregado, sob o respaldo do capítulo VII, da Carta. Os componentes da 

Força de Paz foram de encontro às gangues, buscando desarticular os principais grupos da 

área de operações. Nesse período, ocorreu a pacificação de Bel Air, Cité Militaire, Cité Soleil, 

a conquista de Blue House, Drouillard, Bois Neuf e a ocupação da Base Charlie. 

           - 3º Fase: Terremoto (2º semestre de 2007, até 12 de janeiro de 2010) 

Período de forte interação entre o componente militar, o policial e o civil. No Haiti, 

ocorreram as eleições para o Senado, evidenciando essa cooperação. As operações passaram a 

ter uma maior coordenação com os outros componentes envolvidos na missão, buscando 
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consolidar as conquistas da fase anterior. O contato com a população haitiana foi fortalecido, 

a partir da forte atuação de ONG’s e ações cívico-sociais. 

           - 4º Fase: Reestruturação e desenvolvimento (12 de janeiro de 2010, até fins de 2017) 

Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter atingiu o 

Haiti, provocando um grande número de mortes. Naquele momento, todo o trabalho realizado, 

ao longo da missão, pareceu estar perdido. A rápida resposta dos elementos operativos 

brasileiros, durante desastre, e o reforço de um segundo BRABATT causaram uma fortíssima 

impressão na ONU e na comunidade internacional. Naquele momento, o Brasil mostrou 

domínio na capacidade de mobilização de efetivos, reforçando o contingente, antes mesmo de 

outras nações (NETO, 2017). 

A catástrofe provocou uma das maiores baixas na ONU, em 62 anos. O representante 

especial Hédi Annabi e o seu vice, o brasileiro, Luiz Carlos da Costa, resultaram mortos, na 

tragédia. Em meio às operações de busca e salvamento, um clima de incerteza se instaurou, 

visto que o relativo progresso, que estava sendo vivido pelos haitianos, foi, inesperadamente, 

interrompido (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

O terremoto abalou, fortemente, o andamento da missão. O BRABATT teve as suas 

primeiras baixas, na missão. Nessa fase, o desastre provocou um grande deslocamento de 

refugiados, em direção à capital. Destacou-se o contato interagências. Em meio à crise, foi 

estritamente necessário que os órgãos se envolvessem, de forma coordenada, com o intuito de 

salvar vidas. Esse acontecimento é visto como um marco na operação e, partir dele, a missão 

focou em reconstruir o que havia sido perdido, com a catástrofe (MD, 2009; CAVALCANTI, 

2014). 

 

 

O terremoto atingiu o coração do Haiti, posto que se concentram, na região 

metropolitana de Porto Príncipe, 65% das atividades econômicas. Ela é, também, 

responsável por 85% das receitas fiscais. O país perdeu, em 35 segundos, o 

equivalente a 120% de seu Produto Interno Bruto; e o Estado, um terço de seus 

funcionários (COLÓRIO 2016, p.29 apud SEITENFUS 2014, p. 245). 
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5 TÉCNICAS OPERACIONAIS 

 

Durante o cumprimento do mandato da MINUSTAH, o Exército passou por sensíveis 

mudanças, que refletiram no desenvolvimento de um modo brasileiro de operação. Esses 

reflexos atingiram, não só os contingentes envolvidos diretamente na missão e, sim, todo o 

Exército, aprimorando as suas técnicas e proporcionando lições práticas de conceitos, que 

estavam circunscritos, no campo das ideias e dos manuais. 

 A atuação brasileira se tornou referência na área de operações, distinguindo-se das 

demais nações, que compartilhavam de mesmos objetivos. As operações continuadas, os 

desafios e as crises enfrentadas foram os responsáveis pelas demandas, que resultaram nas 

transformações, ao longo da missão. 

 Aceitar o desafio em prol da Paz projetou o Brasil, no cenário internacional, como 

difusor dos propósitos pacíficos presentes na Carta ONU e em sua constituição. Os efeitos, 

que afetaram a Força Terrestre, não se limitaram apenas ao nível tático; os seus reflexos 

atingiram o campo político e, principalmente, a sociedade haitiana. 

 

5.1 BRAZILIAN WAY OF PEACEKEEPING 

 

De alguma forma, houve certa pressão sobre exércitos de outros países para, 

também, adotarem as formas de atuar dos brasileiros. No início de janeiro, diversos 

deles enviaram representantes para as áreas de Bel Air, ao Palácio Nacional e a Citè 

Militaire, para observarem como era operado um ponto forte e as patrulhas. 

Por várias vezes, recebíamos generais e coronéis da Jordânia, do Sri Lanka, do Peru, 

de Senegal, entre outros, que visitavam a   para entender o funcionamento do ponto 

forte. Até um general americano, especializado em conflitos urbanos, foi à região e 

aplaudiu os resultados do nosso batalhão. 

Depois das visitas, diversos exércitos tentaram realizar as operações em suas áreas, 

mas os resultados foram desastrosos, com diversas baixas de militares da ONU. A 

Jordânia resolveu patrulhar a sua área, a pé: um sargento e um capitão foram mortos. 

Policiais do Canadá e da França, também tiveram o mesmo destino. Era constante a 

morte de militares integrantes da MINUSTAH, nas zonas de conflito em Cité 

Militaire, mas, por sorte ou por Deus, os brasileiros ainda estavam sendo poupados 

(MOREIRA, 2011, p.164). 
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Os resultados obtidos, na área de operações brasileira, distinguiam-se bastante das 

áreas sob responsabilidade das nações amigas. Esse fato decorreu do amadurecimento sofrido 

pelos contingentes e das características culturais carregadas pelos soldados. Os desafios 

enfrentados pelas missões anteriores a MINUSTAH, que antes pareciam não ter solução, 

foram vencidos pelo modo brasileiro em se adaptar às situações adversas e desenvolver o seu 

modo próprio de sanar as dificuldades impostas pelo cotidiano (MENDONÇA, 2017; 

MOREIRA, 2011). 

 

A forma de atuar dos brasileiros era famosa, em Porto Príncipe. As operações de 

choque representavam apenas um dos pontos dessas ações. Em geral, ocorria uma 

grande movimentação de tropa para adentrar, pela primeira vez, nos locais mais 

perigosos. Normalmente, havia envolvimento dos pelotões, em intensos combates, 

por algumas semanas. Depois da ocupação, o patrulhamento se encarregava de 

assegurar a segurança e a ordem no local. 

Concomitantemente, havia atividades envolvendo ações sociais, na tentativa de 

buscar o apoio da população da área. Os grandes vasculhamentos sempre acabavam 

em distribuição de alimentos, em apoio médico à população e em jogo de futebol. 

Para as tropas operacionais, o que mais impressionava, no modo de operar dos 

brasileiros, era o sistema dos pontos fortes e o patrulhamento a pé. Para os militares 

dos outros países, patrulhar a pé era loucura; seria o mesmo que correr para os 

braços da morte (MOREIRA, 2011, p.164). 

 

Para manter um ambiente de segurança e estabilidade, o BRABATT, forma segundo a 

qual era designado o Batalhão Brasileiro, buscou sufocar as forças adversas, pelo princípio de 

negação do território ao inimigo, que consistia, basicamente, na realização de uma série de 

atividades constantes e ininterruptas. A presença ostensiva da tropa desencorajava, cada vez 

mais, as ações criminosas e, muitas vezes, resultava no engajamento direto, com o uso da 

força letal. 

      Dentre as principais atividades realizadas pelo contingente brasileiro, destacaram-se: 

• Patrulhamento diurno e noturno a pé, motorizado ou mecanizado, por todos os 

pontos da cidade; 

• Escolta e segurança de comboios, que promoviam ajuda humanitária e de 

autoridades; 

• Segurança de instalações do governo e de pontos sensíveis; 

• Segurança de autoridades, do Primeiro Ministro e do Palácio Presidencial; 

• Pontos de bloqueio e controle de estradas (checkpoint), pontos fortes e pontos de 

controle; 
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• Operações de controle de distúrbios civis e proteção de manifestações populares; 

• Operações de inteligência, operações especiais, operações psicológicas e de apoio 

à informação; 

• Operações militares de grande envergadura, contra as gangues armadas, em 

coordenação com outras agências; 

• Ações cívico-sociais, estimulando o contato entre o público haitiano e a Força de 

Paz, em coordenação com as ONG’s; 

• Ajuda humanitária, distribuição de alimentos e assistência médico-hospitalar; 

• Ações humanitárias, em desastres naturais. As forças de paz serviram como 

instrumento de resposta, no socorro à população civil atingida por ações da 

natureza; 

• Reconstrução de estradas e instalações, perfuração de poços, manutenção de 

heliportos e terraplanagem pela engenharia (BRAGA, 2017; MD,2009). 

O Exército, que outrora estava dedicado ao treinamento de exercícios de campanha 

para uma possível, senão pouco provável, agressão estrangeira, imergiu em uma situação 

complexa, que o levou a um ambiente de inserção de amplo espectro. Esse contexto exigiu 

que os militares adaptassem os conceitos aprendidos em manuais e os adequassem à nova 

realidade.  

Para Mendonça (2017), a pacificação da grande Porto Príncipe pode ser metodizada, 

em cinco fases distintas, às vezes sobrepostas: 

• 1ª Fase (2005): pacificação de Bel Air (3º CONTBRAS); 

• 2ª Fase (2006): pacificação de Cité Militaire (5º CONTBRAS); 

• 3ª Fase (de 2007 a 2014): pacificação de Cité Soleil (6º ao 22º CONTBRAS); 

• 4ª Fase (de 2007 a 2010): manutenção da estabilidade e segurança, na área do 

CONTBRAS e sufocação de gangues, na área de responsabilidade do BRABATT. 

• 5ª Fase (de 2010 a 2014): reconstrução do ambiente de segurança deteriorado pelo 

terremoto (2010), com foco em Cité Soleil. 

Ao longo dessas ações, a Força de Paz foi conquistando a confiança da população. A 

prisão de líderes criminosos, as apreensões de drogas, armas e munições trouxeram uma 

maior sensação de segurança, na região. Aos poucos, um ambiente favorável para a execução 

das ações humanitárias foi construído e, gradativamente, retornavam os serviços públicos, as 

atividades comerciais e a vida rotineira (COTER, 2017). 



44 
 

5.2 BRAZILIAN SOFT POWER 

  

Termo que passou a definir o soldado brasileiro internacionalmente, foi usado pelo Sr 

Edmond Mollet em 2012. Uma característica que diferencia pela forma que age em meio as 

dificuldades diante da população, distinguindo-se dos outros países pelo trato e empatia. Esse 

perfil se deve a forte identificação social carregada por esses militares identificando no Haiti 

problemas comuns ao Brasil como a pobreza, a favelização e a impunidade (COTER, 2017). 

 

Figura 7: Militares brasileiros e crianças haitianas 

 
Fonte: MINUSTAH Photos 

 A relação cordial desenvolvida com a população foi um ponto compensador, nas 

operações. A empatia demonstrada pelo soldado, ao se deparar com a população carente, foi 

uma característica que destacou o componente brasileiro, dos demais países, na Área de 

Operações. A solidariedade e o respeito a uma cultura distinta estiveram presentes nas 

inúmeras patrulhas que, aos poucos, foi conquistando o apoio e o respeito do povo haitiano 

(NETO, 2010; MOREIRA, 2011). 

 

5.3 O AMBIENTE INTERAGÊNCIAS 

 

As operações, no amplo espectro, são caracterizadas pela volatilidade, incerteza, 

complexidade e ambiguidade. Nesse meio, estão elementos estatais e não estatais, buscando o 

seu espaço, em meio à população civil. Esses atores influenciam, diretamente, no processo 

decisório do comandante (ALVES, 2018). 
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O Haiti estava dividido entre vários países, que compunham a missão de estabilização. 

Inseridos nessa área estavam os órgãos governamentais haitianos que, apesar das dificuldades, 

ainda operavam sob o auxílio de ajuda externa.     

A pobreza era assistida, também, por organizações não governamentais, oriundas de 

diversos países. Estavam presentes os órgãos da ONU, atuando em coordenação com todos 

esses elementos, todos empenhados na busca de soluções. O Exército teve de se adaptar a esse 

tipo de ambiente e construir uma eficiente relação e coordenação entres estes órgãos, para 

assegurar os pontos estabelecidos pela resolução 1542. 

 

Na prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises ou na solução de conflitos, 

deve-se utilizar o conceito de “enfoque integral”, segundo o qual os problemas não 

são resolvidos de modo estanque, pela mera aplicação de vetores (militares e civis), 

isoladamente pois, raramente, se restringem ao emprego exclusivo das capacidades 

de uma única força militar, de uma agência civil ou de outros atores presentes no 

TO/A Op (EB20-MC-10.217, Operações de Pacificação, 2015, p.2-7).        
 

Figura 8: Ambiente Operacional Interagências 

 
Fonte: EB20-MC-10.217, Operações de Pacificação, 2015, p.2-7. 

 

A aplicação do referido conceito permite alcançar a integração e a sincronização 

entre as operações militares e as ações realizadas pelos demais instrumentos e atores 

envolvidos, normalmente por meio de planos de coordenação estabelecidos para 

reconhecer e aproveitar as capacidades das instituições e as competências de seus 

integrantes (BRASIL, 2015, p 2-7). 

  

 As operações interagências são caracterizadas pelo esforço em comum entre vários 

órgãos, muitas vezes com procedimentos operativos distintos. Essas interações podem ocorrer 

entre órgãos militares e não militares. No Haiti, o componente militar brasileiro estava 
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inserido em uma Área de Operações, em que teve de dividir suas responsabilidades com 

forças militares estrangeiras (BRASIL, 2015; MOREIRA, 2011). 

 Além disso, a prestação de ajuda humanitária ocorria, também, em coordenação com 

agências civis. A resolução 1542 estabelecia que as ações militares deveriam ocorrer, em 

cooperação com a PNH. Em muitas situações, a Polícia Haitiana só conseguia operar se 

contasse com a presença dos capacetes azuis (BRASIL, 2015; MOREIRA, 2011). 

Figura 9: General Floriano Peixoto, acompanhado do General Ken Keen, do US Army 

 
Fonte: MINUSTAH Photos. 

 

Figura 10: A colaboração entre forças militares e agências civis, na pacificação 

  
Fonte: EB20-MC-10.217, Operações de Pacificação, 2015, p. 2-12. 
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5.4 AÇÃO-CÍVICO SOCIAL (ACISO) 

 Outro campo importante, no que compete o cumprimento dos objetivos, durante a 

missão no Haiti, foi a conquista de corações e mentes da população haitiana. As ações cívico-

sociais desempenharam papel fundamental, na aceitação das tropas brasileiras, em sua área de 

operações. Proporcionaram, ao soldado, uma melhor compreensão das carências do povo e 

resultaram numa promoção de valores. O papel das ONG’s, durante a MINUSTAH, em 

conjunto ao componente militar, foi um fator que multiplicou a correspondência étnico-social, 

entre a tropa e a população (MENDONÇA, 2017). 

 Um atendimento médico-hospitalar efetivo; a interação entre a tropa e a população; 

mutirões para atualização de documentos; atividades lúdicas, voltadas para o público infantil; 

reciclagem; a promoção das artes, da cultura, dos esportes e dos direitos humanos foram 

desempenhadas por instituições como a “VIVA RIO”, em cooperação com a Força de Paz 

(FERNANDES, 2015). 

Figura 11: Ação cívico-social, promovida pela Força de Paz 

 

Fonte: MINUSTAH Photos. 

 

Figura 12: Futebol promovido entre soldados brasileiros e população haitiana 

 

Fonte: MINUSTAH Photos. 
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5.5 EMPREGO DA ENGENHARIA MILITAR 

  

A engenharia militar, no Haiti, foi um instrumento de integração e de 

desenvolvimento. Contribuiu, fortemente, para a projeção internacional do Brasil. Durante 

toda a missão, encontrou terreno perfeito para pôr em prática os seus conhecimentos e 

aperfeiçoá-los. Conduziu inúmeras obras, que geraram fortes impactos positivos, na 

população local, ao empregar, também, a mão de obra ali disponível. Reconstruiu inúmeras 

estruturas e trouxe de volta, aos haitianos, o acesso a recursos básicos, como a água potável 

(VERDE OLIVA, 2009). 

 A BRAENGCOY, como é chamada Companhia de Engenharia de Paz, cumpriu um 

dos papeis mais importantes na estabilização do Haiti, realizando significativas obras de 

infraestrutura e no apoio à mobilidade, nas ações de choque. Dentre as atividades realizadas 

pela Engenharia de Paz, destacam-se: 

• Destruição de artefatos explosivos; 

• Perfuração de poços artesianos, bem como a distribuição de água potável, nas 

comunidades locais, em ações cívico-sociais; 

• Produção e tratamento da água utilizada no consumo interno e a distribuição para 

consumo; 

• Construção, recuperação, manutenção, terraplanagem e reparação de estradas; 

• Participação em operações militares, desobstruindo vias de acesso; 

• Construção de pontes, melhorando as condições de tráfego e ligando localidades, que 

estavam isoladas; 

• Reparo e reconstrução de instalações vitais, para as instituições sociais haitianas; 

• Limpeza de valas e canais, permitindo o escoamento das águas e evitando o risco de 

enchentes (BRAENGCOY, 2017; VERDE OLIVA, 2009) 

Durante o terremoto, em 2010, executou atividades cruciais, que impulsionaram a 

reorganização das tropas brasileiras: 

• Desobstrução de vias, permitindo o trânsito de ambulâncias e viaturas; 

• Resgate de vítimas sob os escombros, utilizando pessoal e equipamentos de 

engenharia; 
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• Preparo dos campos de refugiados; 

• Reconhecimento técnico das estruturas remanescentes, que corriam riscos de 

desabamentos; 

• Remoção, transporte e sepultamento das vítimas, evitando contaminação e 

disseminação de doenças (BRAENGCOY, 2017; FARIAS, 2017). 

 

A BRAENGCOY mostrou ao mundo e à ONU a excelência do engenheiro militar 

brasileiro. Entre as diversas obras realizadas pela Companhia de Engenharia 

brasileira, podem ser citadas: destruição de explosivos (mais de 3 mil kg); limpeza 

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

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

(MENDONÇA, 2017, p.63). 

            

Figura 13: Distribuição de água, em comunidade carente no Haiti 

                              
Fonte: MINUSTAH Photos 

 

Figura 14: Perfuração de poço, pela BRAENGCOY 

 
Disponível em: http://www.eb.mil.br/web/haiti/noticias-braengcoy/-

/asset_publisher/uIeNJ9eDHugv/content/companhia-de-engenharia-de-forca-de-paz-haiti-conclui-perfuracao-de-

poco-d-agua-#.XOrpI-hKjIU 
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Tabela 1: Trabalhos de engenharia, na MINUSTAH 

 

Disponível em:http://www.coter.eb.mil.br/images/sistema/menu_divmispaz/brasil_haiti/MINUSTAH/03-

Trabalhos-de-Engenharia.jpg 

 

5.6 PATRULHAMENTO A PÉ 

 

Para assegurar um ambiente estável, o contingente brasileiro buscou estar sempre 

presente nas ruas, mesmo que isso resultasse em confrontos diretos. O emprego de pequenas 

frações descentralizadas permitiu uma maior autonomia dos comandantes, nos mais variados 

níveis. A correta concepção da missão, por parte do subordinado e dos comandantes das 

menores frações, demonstrou ser um fator indispensável na zona de ação. Nesse contexto, as 

ações dos militares, nos menores escalões, poderiam refletir no nível político-estratégico. 

 

As operações com grandes efetivos são importantíssimas para a demonstração de 

força, divulgação na imprensa, contatos com a população, por meio dos avisos e 

aumento da sensação de segurança das áreas. Todavia, as patrulhas com poucos 

homens, apesar do pequeno volume e poder de fogo, possuem o elemento surpresa e 

a velocidade, indispensáveis para as operações nas favelas (MOREIRA, 2011, p.97). 
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As forças adversas, no Haiti, utilizavam os mais variados armamentos e diversos 

calibres. Não temiam a presença da força estrangeira. O patrulhamento a pé consistia em uma 

ação de risco, pois tornava a tropa vulnerável ao fogo direto dos criminosos; os caminhos se 

estreitavam durante as progressões, impossibilitando o movimento das viaturas. Na medida 

em que se penetrava nas comunidades, a situação se agravava por impor uma descentralização 

do pelotão, em frações de, no mínimo, uma esquadra, devido à escassez de espaço e o perigo 

de se progredir, com frações maiores (SANTOS, 2007). 

 

Historicamente, as tropas que ocupavam os bairros, realizando o patrulhamento 

embarcado nos blindados, não conseguiam resultados expressivos, em razão do 

grande número de vias de acesso (becos), por onde os carros não passavam. O 

patrulhamento a pé oferecia um grande contato com a população e a acesso a todas 

as áreas dos bairros. Os resultados dos brasileiros foram, para muitos moradores, 

inacreditáveis (MOREIRA, 2011, p.164). 
 

Figura 15: Patrulhamento a pé, em comunidade haitiana. 

 
Fonte: MINUSTAH Photos. 

 

5.7 PATRULHAMENTO MECANIZADO 

 

Adentrar nas favelas/comunidades haitianas, sem proteção blindada, era algo 

impensável. Os Urutus, denominação das Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal, foram 

fator crucial, na conquista dos objetivos, dentro das localidades. Proporcionaram proteção 

blindada, relativo conforto aos militares embarcados e rapidez nos deslocamentos. Os 

fuzileiros permaneciam em sistema de rodízio, entre a escotilha e o banco, durante as 

patrulhas. A cada militar era determinado um setor de tiro. 
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Figura 16: Patrulhamento mecanizado 

 
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/brasil-enviara-mil-soldados-para-missao-da-onu-na-

republica-centro-africana-5r6bc5pyn261s2ao2ftt5wg6i/ 

 A tropa de infantaria brasileira não era dotada desse tipo de plataforma, para apoiar a 

sua progressão. Foi atribuído, ao Esquadrão de Fuzileiros Mecanizados de Paz, o transporte 

por tal meio, durante as operações. Os desafios impostos, durante a missão, fizeram com que 

inovações fossem realizadas nesse veículo, visando adaptá-lo à realidade operacional, que a 

tropa passara a enfrentar. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército foi o 

responsável por tais mudanças e adaptações (VERDE-OLIVA, 2009). 

A metralhadora .50mm representava, no caso do Haiti, uma perspectiva de “uso 

desproporcional da força”, tendo em vista que esse armamento é voltado, especialmente, para 

o enfrentamento de viaturas blindadas e aeronaves, meios não disponíveis, em mãos de 

eventuais forças adversas haitianas.    

Em muitas vias, foram construídas barreiras, a partir de carcaças de automóveis e lixo 

não recolhido, tornando algumas delas impeditivas para o trânsito de viaturas. O atirador e o 

motorista são elementos essenciais na fração mecanizada; o Urutu, em sua configuração 

original, os tornava vulneráveis. 

A implantação da metralhadora 7.62mm, buscando a proporcionalidade; a implantação 

de trilhos, para a desobstrução de vias; e a implementação de sistemas blindados, buscando a 

proteção do motorista e do atirador, foram inovações proporcionadas pelo DCT. E o Urutu se 

adaptou às exigências do ambiente operacional. 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/brasil-enviara-mil-soldados-para-missao-da-onu-na-republica-centro-africana-5r6bc5pyn261s2ao2ftt5wg6i/
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/brasil-enviara-mil-soldados-para-missao-da-onu-na-republica-centro-africana-5r6bc5pyn261s2ao2ftt5wg6i/
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Figura 17: Urutu, sem modificações 

 
Disponível em: http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/15213/Brigadas-Blindadas-e-Mecanizadas- 

 

Figura 18: Urutu, com modificações, em operação no Haiti 

 
Disponível em: http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/18177/Esquadrao-de-Fuzileiros-Mecanizado-no-

cumprimento-de-missoes-de-Paz-da-ONU/ 
 

 

5.8 PONTO FORTE 

  

Ponto Forte é um tipo de ação realizada pela tropa, que visa ocupar um ponto dentro 

de uma área vermelha, região controlada pela força adversa e, a partir disso, marcar presença 

e exercer controle sobre essa área. Esse ponto é uma instalação com limitada capacidade de 

alojamento dos militares. A partir dele, podem ser lançadas patrulhas, de forma a irradiar o 

poder, na determinada área (BRASIL, 2017). 

 

 



54 
 

De imediato, intensificaram-se os conflitos com um número muito alto de mortos, 

do lado dos guerrilheiros. Mesmo assim, eles ainda conseguiam exercer forte 

influência sobre a população, por meio de ameaças. Passaram a adotar a postura de 

fugir dos brasileiros e não mais enfrentá-los, diretamente. A partir de então, foi 

adotado o sistema de pontos forte: um pelotão dividia as suas esquadras e ocupava 

vários pontos dominantes, em todo o bairro. Enquanto isso, outro pelotão realizava 

patrulhas descentralizadas, na área, para reprimir o crime. Dessa maneira, dezenas 

de bandidos foram presos ou mortos (MOREIRA, 2011, p.116). 

 

 O Ponto Forte 22 representou um marco, no processo de pacificação de Porto Príncipe, 

conduzido pelo então Force Commander General Santos Cruz; foi resultado da Operação 

chamada “Blue House”. A partir da conquista desse ponto estratégico, foi desencadeada a 

Operação “Jauru Sudamericano”, que resultou na sufocação das gangues e na ocupação de 

toda área, em volta da Casa Azul (KONRAD, 2010). 

 

Figura 19: Ponto Forte 22 - Blue House. 

 
Disponível em: http://www.defesanet.com.br/ph/noticia/26942/HAITI-Adieu-%E2%80%93-Casa-Azul--da-

vitoria-ao-desastre/ 

  

5.9 VASCULHAMENTOS E CHECKPOINTS 

  

O vasculhamento consiste no patrulhamento da Área e na busca, de casa em casa, com 

a finalidade de encontrar armas e ilícitos. O seu objetivo é restringir a liberdade de atuação da 

Força Adversa, impossibilitando que estabeleçam uma rede de apoio e homizio de pessoas 

(BRASIL, 2018).                      
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Figura 20: Militar brasileiro conduz revista em suspeitos 

 
Fonte: MINUSTAH Photos 

O Checkpoint é denominado, em manuais, como Posto de Bloqueio e de Controle de 

Vias (PBCV). Objetiva controlar a movimentação da população da área e restringir a 

liberdade de ação das ameaças; são estabelecidos, em locais onde os movimentos são 

canalizados; podem ser móveis ou estáticos e, também, apenas contribuir para caracterizar a 

presença da Força. A partir desses pontos, é possível alcançar a identificação e a captura de 

elementos adversos e a apreensão de materiais ilícitos (BRASIL, 2018). 

 

Figura 21: PBCV, realizado em via haitiana 

 
Fonte: MINUSTAH Photos 

 

 

5.10 EMPREGO DO DOPAZ E DO DESTACAMENTO DE OPERAÇÕES 

PSICOLÓGICAS 

 

O uso de elementos especializados, em apoio às tropas convencionais, proporcionou 

uma maior eficiência, na condução das operações. O Destacamento de Operações de Paz e o 

Destacamento de Operações Psicológicas se revelaram como ferramentas de grande valia, na 

condução da MINUSTAH (MENDONÇA, 2017). 
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 Dentre as possibilidades desse destacamento, o DOPAZ esteve responsável por 

executar diversas atividades, que exigiam conhecimentos específicos, sob elevado grau de 

risco. Patrulhamentos noturnos, com o uso de óculos de visão noturna, em área vermelha; 

planejar e executar ações diretas de choque e investimento seletivo, em construções; 

reconhecimentos especiais; operações de inteligência; apoiar, com equipes de caçadores, as 

operações do BRABATT; monitoramento; e entre outras ações estavam entre as principais 

tarefas executadas, por esse grupo (SOUZA, 2017). 

 O DOPAZ ficou responsável pela condução dos treinamentos do BRABATT, visando 

o aprimoramento das TTP’s, que seriam empregadas durante a missão, tais como: tiro 

embarcado; entradas táticas; operação de busca e apreensão; tiro sob stress; pista de aplicação 

das regras de engajamento; pista de tiro noturno, com uso de lanterna, entre outras. Essas 

atividades visavam adaptar a tropa convencional, ao desconforto e à fadiga; criar reflexos; 

desenvolver atributos, que seriam essenciais, nas condutas e nas tomadas de decisões 

(SOUZA, 2017).  

 O Destacamento de Operações Psicológicas encontrou ambiente fértil, no Haiti, para 

desenvolver os seus conhecimentos e expertises. O seu objetivo regular é estimular 

comportamentos, na população e nas Forças Adversas, direcionando-os a resultados 

compensadores para a tropa amiga e evitando, tanto quanto possível, o emprego da força letal. 

Dentre as suas ações, no Haiti, atuou junto ao DOPAZ, executando reuniões de líderes locais 

e realizando ações de dissuasão. As suas ações multiplicaram o poder de combate brasileiro, 

no que tange à busca de informes e à montagem de redes de informantes (SOUSA, 2017; 

COTER, 2017). 

Figura 22: Monitoramento de atividade de elementos da Força Adversa 

 
Fonte: (SOUZA, 2017, p.73) 
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6 INOVAÇÕES  

 

6.1 CRIAÇÃO DO CCOPAB 

  

A necessidade de um treinamento específico, que familiarizasse os militares com a 

situação geral a ser enfrentada; a necessidade do correto entendimento dos objetivos da 

missão; e a eficiente aplicação das regras de engajamento, resultaram na criação do Centro 

Conjunto de Operações de Paz do Brasil.   

           Nos primórdios da participação brasileira em operações de paz, a preparação para a 

missão foi de responsabilidade individual do militar. Esse processo evoluiu, com o passar dos 

tempos e a Força Terrestre, enxergando essa demanda, organizou estágios e treinamentos 

específicos (TEIXEIRA, 2017; NUNES, 2014). 

 Durante os anos 80 ocorreu, na ONU, uma revisão sobre os aspectos e acerca das 

questões das Operações de Paz, estimulando os seus Estados-membros a realizarem 

treinamentos de preparação. Essa temática refletiu no Brasil de forma que, nos anos 90, 

surgiram os estágios preparatórios para as missões de Paz, conduzidos pelo então Ministério 

do Exército. A crescente importância desse assunto e, mais tarde, a mobilização envolvida no 

envio de pessoal para o Haiti, fizeram com que, pela portaria Nr 090, do Comandante do 

Exército, de 23 de fevereiro de 2005, o Centro de Instrução de Operações de Paz fosse criado 

(CCOPAB, 2010).       

 Substituindo as preparações antes ocorridas, sob responsabilidade da 9º Brigada de 

Infantaria Motorizada, esse Centro iniciou as suas funções, como Organização Militar, em 

2005. Ficou responsável pela preparação dos peacekeepers brasileiros, no mesmo ano, em 

coordenação com outras organizações como o CAAdEx19. Os desafios enfrentados, no 

preparo desses militares, tornaram esse Centro, com o passar dos anos, uma referência 

internacional, sobre missões de paz (TEIXEIRA, 2017). 

 O CI Op Paz passou por diversas transformações e ganhou renome internacional, ao 

oferecer treinamentos e cursos para nações amigas, seguindo, fielmente, as diretrizes 

 
19 Centro de Avaliação de Adestramento do Exército, atualmente é denominado de Centro de Adestramento 

Leste (CA-LESTE). 
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estabelecidas pela ONU. Em 2009, o Brasil recebeu, do DPKO, o “Certificate of Training 

Recognition”20, elucidando esse reconhecimento. O Centro, por meio de portaria do Ministro 

da Defesa, mudou a sua configuração e, a partir de 2010, passou a atender pela denominação 

de Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (TEIXEIRA, 2017). 

 Atualmente, o CCOPAB dispõe de uma estrutura, que oferece cursos e estágios, em 

diversas plataformas. É um Centro, que busca a integração e a cooperação entre elementos 

civis, das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e de nações amigas. A sua equipe de 

instrutores é dotada de profissionais competentes, oriundos de vários segmentos do país, de 

nações amigas e com experiências reais, em missões internacionais.  

 

O CCOPAB conduz, hoje, de maneira regular, os seguintes estágios e exercícios: 

a. No módulo “Tropa”: 

- “Estágio de Preparação para Comandantes de Organização Militar e Estado-Maior, 

para Missões de Paz (EPCOEM)”; 

- “Estágio de Tradutores e Intérpretes Militares (ETIMIL)”; 

- “Estágio de Preparação para Comandantes de Subunidade e de Pelotão, para 

Missões de Paz (EPCOSUPEL)”; 

- “Estágio de Logística e Reembolso, em Operações de Paz (ELROP)”; 

- “Estágio de Proteção de Civis (EPC)”; 

- “Estágio de Coordenação Civil-Militar (CIMIC)”; 

- “Exercício Básico de Operações de Paz (EBOP)”; 

- “Exercício Avançado de Operações de Paz (EAOP)”. 

b. No módulo “Indivíduos”: 

- “Estágio de Preparação, para Missões de Paz (EPMP)”; 

- “Estágio para Jornalistas e Assessores de Imprensa, em Áreas de Conflito 

(EPJAIAC)”; 

- “Estágio de Preparação de Civis, para Atuação em Ambientes Instáveis 

(EPCAAI)”; 

- “Estágio de Segurança e Salvaguarda, em Ambientes Hostis (SSAFE)”; 

- “Estágio de Preparação para Entrevista de Candidatos ao DPKO (EPEC-DPKO)”. 

c. No módulo “Desminagem”: 

- “Estágio de Ação Contraminas”, em substituição ao “Estágio de Desminagem 

Humanitária”, que foi realizado até o primeiro semestre de 2017 (TEIXEIRA, 2017, 

p.31). 

 
20 Certificado de avaliação do DPKO, quanto a potencialidade da instituição; avalia a qualidade das estruturas, os 

métodos pedagógicos, a capacidade dos instrutores e a fiel observância das diretrizes estabelecidas pela ONU. 



59 
 

 

Figura 23: Militares em treinamento, em exercício de operações de paz, no CCOPAB 

 
Fonte: CCOPAB 

 

Figura 24: Fachada do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil 

 
Fonte: CCOPAB 

 

O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil nasceu de uma demanda nacional, 

estabelecida quando da participação brasileira, na Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização no Haiti (TEIXEIRA, 2017, p.33).  Atualmente, é uma referência no preparo de 

recursos humanos, para as diversas missões espalhadas pelo mundo. 

 
 

6.2 ARMAS MENOS LETAIS 

  

O contato com a população, durante as patrulhas a pé e durante as ajudas humanitárias, 

nem sempre resultaram em confronto com as gangues. A tropa brasileira, em contato direto 

com a população, teve que saber lidar com situações atípicas, no cotidiano. Tais 

acontecimentos poderiam envolver uma desavença entre cidadãos ou o surgimento de uma 

turba, durante as grandes concentrações de pessoas que se formavam, por ocasião das 
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distribuições de suprimentos. Cabia ao militar o perfeito conhecimento das regras de 

engajamento para o uso proporcional da força. 

 O uso de armamentos menos letais e o treinamento para Operações de Controle de 

Distúrbios sempre estiveram presentes, nos programas de treinamento para a MINUSTAH. 

Escopetas de calibre 12, com munições de elastômeros, spray de pimenta, bombas de efeito 

moral e gás lacrimogêneo se tornaram dotação das Forças de Paz. 

Figura 25: Tropa brasileira, frente a um distúrbio 

 
Fonte: MINUSTAH Photos 

 

 

6.3 MIRA HOLOGRÁFICA 

  

Os combates em favelas/comunidades aconteceram, segundo distâncias bastante 

inferiores às adotadas nos módulos de tiro convencional; exigiam, por parte do soldado, ação 

e reflexo muito rápidos, sobre os alvos que seriam engajados. O emprego da mira holográfica 

foi um fator de motivação para as tropas e de dissuasão para as forças adversas; permitiu uma 

maior precisão, nos impactos e na inserção do Exército, numa realidade adaptada as 

exigências do combate moderno.  
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Figura 26: Militares, utilizando mira holográfica, no Haiti 

 
Disponível em: http://liberdadeeluta.org/node/234 
 

 

 

6.4 CALIBRE 5.56mm 

 

O Para-Fal demonstrou ser um possível causador de efeitos colaterais; a progressão, 

nas favelas haitianas, quase sempre terminava em confrontos diretos; e o calibre 7.62mm 

possuía uma potência de fogo que, além de neutralizar a força adversa, poderia atingir algum 

civil próximo que estivesse próximo à zona de ação. Essa foi uma realidade bastante comum, 

durante a MINUSTAH, tendo em vista que as gangues usavam as comunidades e a população 

para homizio (MOREIRA, 2011; VICENTE, 2017). 

 O calibre 5.56mm é o padrão usado pela OTAN e a adoção desse tipo de dotação 

inseriu o Brasil nesse padrão internacional, um fator militar que tem seus reflexos acentuados, 

no campo político. A necessidade de um armamento mais curto foi evidenciada no uso das 

viaturas blindadas Urutu; e a utilização dessa plataforma exigiu, do combatente, uma maior 

mobilidade, que facilitasse as tomadas de posição de tiro e o embarque/desembarque das 

viaturas (VINCENTE, 2017; LELIS, 2018). 

 Santos (2006) ressalta que a distâncias de engajamento variavam de 6 a 15 metros e as 

dimensões do Para-FAL dificultavam a realização de disparos, no interior de becos e vielas. 

Essa demanda impulsionou o projeto nacional de desenvolvimento do fuzil IA2 e o último 

contingente a integrar a missão de paz já estava dotado de tal armamento.  

http://liberdadeeluta.org/node/234
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Figura 27: Fuzil IA2, sendo empregado pelo último contingente da MINUSTAH 

 
Disponível em: http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/26118/O-IA2-como-armamento-de-dotacao-dos-

Fuzileiros-Blindados-no-combate-de-4%C2%AA-geracao/ 

 

6.5 EMPREGO DE DRONES 

 

As comunidades haitianas foram construídas de forma desordenada, sob um 

planejamento ausente e diante de uma inexistente fiscalização dos órgãos governamentais. 

Esse ambiente proporcionou, à Força de Paz, progressões no terreno, em diversas ocasiões, 

através de um labirinto de becos e vielas.     

            O emprego descentralizado das frações, para abranger uma maior área, foi uma 

dificuldade imposta pelo terreno, pois exigia uma maior coordenação e controle dos pelotões. 

Os comandantes não conseguiam acompanhar a progressão de todo o pelotão e a força 

adversa tinha, nessas brechas, o caminho ideal para progredir e/ou para se evadir, de forma 

desenfiada, do contato com as tropas da ONU (MOREIRA, 2011). 

 Câmeras de alta resolução, acopladas a aeronaves de pequeno porte, demonstraram 

significar um fator multiplicativo no poder de combate e facilitaram respostas bem-sucedidas, 

das tropas brasileiras. O uso desse equipamento permitiu uma maior abrangência da área a ser 

patrulhada; um melhor julgamento na tomada de decisões; e uma prevenção efetiva contra 

embates inopinados. O uso de drones substituiu a necessidade de militares, postados à frente 
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ou em uma posição alta, tornando o patrulhamento menos arriscado e mais fácil, afirmou o 

então Major Sérgio Mattos, em entrevista à Folha21 (FREITAS, 2015). 

Figura 28: Militares brasileiros utilizam drone, em localidade haitiana 

 
Disponível em: http://www.planobrazil.com/2017/08/27/minustah-o-legado-da-participacao-do-exercito-

brasileiro-na-minustah-e-a-evolucao-da-doutrina-militar/ 

 

6.6 CÂMERA DIGITAL 

  

A utilização de câmeras digitais permitiu que as patrulhas fossem acompanhadas, em 

tempo real, pelo escalão de comando. Esse suporte proporcionou o levantamento de 

informações, a respeito das áreas patrulhadas e respaldou a autodefesa das tropas, sob a luz do 

uso proporcional da força. Acopladas ao capacete balístico, estavam juntas aos militares, na 

linha de frente, ajudando na identificação das causas de distúrbios, na obtenção de provas e na 

identificação dos criminosos. 

Figura 29: Patrulha a pé, em comunidade haitiana, com uso de câmeras 

 
Fonte: MINUSTAH Photos 

 
21 Coordenador do projeto de implantação de drones, na área de operações do Haiti, em entrevista publicada em 

20/04/2015. 
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7 CONSEQUÊNCIAS 

 

7.1 DESENVOLVIMENTO HUMANO 

  

As ações realizadas pela Força de Paz, ao longo da MINUSTAH, influenciaram, 

diretamente, no desenvolvimento do Haiti. O seu passado conturbado levou esse país a uma 

situação de extrema pobreza. Grupos antagônicos se aproveitaram e se aproveitam desse fato 

para agir, sob o manto da impunidade. A atuação do contingente brasileiro provocou efeitos 

na população, que foram notados, nitidamente, pelos militares em ação. 

Aos poucos, a pressão sobre o grupo armado foi se tornando insuportável, em Cité 

Militaire. Houve, então, uma grande movimentação populacional. De um lado, as 

pessoas começaram a fugir de Cité Soleil, onde não havia tropa ocupante, com 

destino a Cité Militaire. De outro, os bandidos foram obrigados a escolher os seus 

destinos (MOREIRA, 2011, p.105). 

No campo da segurança pública, as Forças Armadas brasileiras fizeram um trabalho 

excepcional. O Haiti possui, há anos, um baixo índice de criminalidade, chegando a 

ser quatro vezes menor que o do Brasil, mais de 10 vezes menor que o da África do 

Sul, esses com condições sociais bem melhores que as suas. (MOREIRA, 2011, 

p.199). 

 

As ações da MINUSTAH conseguiram devolver, ao Haiti, os padrões mínimos de 

estado de bem-estar social. As obras de engenharia, as ações cívico-sociais e, também, as 

operações militares contribuíram para que, aos poucos, a situação de normalidade fosse 

restabelecida.  Nesse contexto, a sociedade passou a ter esperanças, na construção de um 

futuro melhor, diante de um ambiente pacífico e um pouco mais democrático. 

Os gráficos, a seguir, representam a evolução da densidade populacional e a evolução 

da taxa de urbanização da região de Porto Príncipe, em um período que compreende o 

intervalo de duração da missão. Isso foi consequência da atuação das Nações Unidas, naquela 

região, sustentado pelo fato de as pessoas buscarem as regiões sob maior influência dos 

capacetes azuis. 
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Gráfico 1: Evolução populacional, na zona metropolitana de Porto Príncipe. 

 
 Fonte: Haiti Data 
         

Gráfico 2: Evolução da taxa urbana da zona metropolitana de Porto Príncipe. 

 
 Fonte: Haiti Data 
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7.2 RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 

  

A MINUSTAH é considerada como um caso de sucesso, pela ONU. Alçou o Brasil a 

um status de especialista, em operações de paz. A vocação pacífica, presente em nossa 

cultura, e o comprometimento das pessoas envolvidas na missão foram de grande valia para a 

aquisição desse status. Foi o laboratório, que desenvolveu o soldado brasileiro e o promoveu, 

no cenário internacional (MENDONÇA, 2017). 

Segundo Harland22 (VERDE OLIVA, 2009, p.55), “[...] O BRABATT é um tipo 

especial de tropa, difícil de encontrar em missões de paz da ONU, por sua postura, 

seriedade e, ao mesmo tempo, pelo relacionamento cordial com a população. Trata-

se de uma tropa, que inspira grande confiança a quem a conhece ou tem contato com 

ela [...].” 

                                      Annabi23 afirma (VERDE OLIVA, 2009, p.55), “O Contingente brasileiro – de 

Infantaria; os Fuzileiros Navais; o Esquadrão Mecanizado; a Companhia Logística; 

os Engenheiros; e os excepcionais Force Commanders destacados pelo Brasil deram 

uma inestimável contribuição para o processo de estabilização do Haiti, baseada em 

uma combinação de qualidades: profissionalismo, firmeza e coragem, em face da 

oposição; imaginação, sensibilidade e uma disponibilidade para servir, seja jogando 

futebol com uma criança, oferecendo atendimento médico de emergência, ou 

ajudando vítimas de desastres ou de violência e, acima de tudo, com um verdadeiro 

desejo de ajudar o povo haitiano [...].”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 O desempenho brasileiro, durante a missão, creditou um alto nível de confiança nas 

Nações Unidas, fato refletido na permanência do Brasil, no comando da MINUSTAH, ao 

longo de toda missão. Os generais brasileiros, ao ocuparem o posto de force commander, 

souberam conduzir, com maestria, o cumprimento do mandato, atingindo resultados 

significativos, em meio às dificuldades. Essa credibilidade direcionou uma preferência da 

ONU, em que o Brasil participe de outras missões (PINHEIRO, 2015). 

O General Santos Cruz, antigo comandante da MINUSTAH, foi convidado a liderar a 

MONUSCO24. Mesmo estando na reserva, liderou um dos maiores esforços militares 

empreendidos pelas Nações Unidas na imposição da paz. Outro exemplo é caracterizado pelo 

General Paul Cruz, que também esteve à frente na estabilização do Haiti. É reconhecido como 

 
22 Sr. David Harland – Diretor da Europa e da América Latina, do Departamento de Missões de Paz da ONU. 
23 Hédi Annabi – Representante Especial do Secretário da ONU. 
24 MONUSCO: United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. 
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o primeiro general a chefiar escritório responsável pela inspeção das missões no 

Departamento de Operações de Manutenção da Paz (PINHEIRO, 2015). 

Figura 30: General Santos Cruz, em cerimônia no BRABATT 

 
Fonte: MINUSTAH Photos 
 

Figura 31: Como a ONU vê o Brasil 

 

Fonte: (United Nations apud COTER, 2017) 
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8 CONCLUSÃO  

           A contribuição com efetivos militares, em operações de paz, revela-se como uma 

oportunidade de grande valia para a nação. Atuar sob o capítulo VII, da Carta da ONU, 

provocou mudanças sensíveis, na doutrina do Exército Brasileiro. O Haiti serviu como um 

laboratório, que aprimorou as técnicas do soldado e revelou, para o mundo, a sua grande 

capacidade, como agente da paz. 

O emprego das Forças Armadas, em solo caribenho, mostrou, ao país, o preparo dos 

militares, na condução de operações urbanas, algo que refletiu em eventos nacionais, como a 

pacificação de comunidades, sob o controle do tráfico de drogas, no Rio de Janeiro, e a 

intervenção federal ocorrida, no mesmo Estado, em 2018.  

Figura 12: Haiti e Brasil, consequências para o Exército 

 
Fonte: Fotomontagem de autoria do autor 

 

Para atuar nesse campo, foi necessário um grande amadurecimento dos procedimentos 

doutrinários da Força Terrestre. Isso culminou na criação, na valorização e na expansão do 

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. 

Os centros de instrução, no Brasil, tornaram-se grandes difusores de conhecimento, 

sendo reconhecidos por sua excelência, internacionalmente. O adestramento operacional 

passou a ter uma maior valorização, com treinamentos que visavam o aprendizado. O 

desenvolvimento de valores e atributos, bem como a criação de uma consciência situacional, 

são fatores que preparam os militares, psicologicamente, para a pior hipótese, desenvolvendo 

uma capacidade característica marcante do soldado brasileiro. 

 Até mesmo os fatos mais negativos da missão, como o terremoto em 2010, trouxeram 

aprendizados valiosos para a Força. A capacidade de resposta da tropa, em meio à crise, 
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quanto ao emprego de meios e à coordenação de esforços, com agências, foram as 

características mais marcantes adquiridas ou desenvolvidas. O Exército, em seu modo de 

operação, passou a reconhecer a importância de outros agentes militares e civis, no 

cumprimento da missão. A compreensão dos problemas sociais haitianos incutiu, nos 

militares, uma maior empatia em lidar com o público civil. 

 A capacidade logística é um fator de destaque; o fornecimento dos meios para o 

transporte dos contingentes e dos insumos garantiram a operacionalidade da tropa. Foram 

desafios superados e que mudaram, bastante, a forma segundo a qual a Força Terrestre se 

organiza, para uma mobilização. O sistema de rodízio dos contingentes proporcionou que essa 

experiência fosse adquirida por todos os Comandos Militares de Área. 

O soldado que embarcou em 2004, rumo ao enfrentamento da crise haitiana, é, 

totalmente, diferente daquele que desembarcou treze anos após o término da missão. Foram e 

são nítidos a evolução e o amadurecimento do componente militar, após a experiência da 

MINUSTAH, seja nas tarefas de mobilização para envio das tropas, quanto na evolução 

doutrinária ou, até mesmo, na diferença do equipamento individual. A missão ofereceu a 

oportunidade de emprego em combate real, sob circunstâncias que rodeiam grande parte dos 

conflitos da atualidade. 

Figura 33: Soldado Brasileiro, em 13 anos de MINUSTAH 

 
Fonte: Fotomontagem de autoria do autor 
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O contato com outros países fez com que o Brasil estreitasse laços e se projetasse, 

mundialmente. Isso é confirmado, diante das oportunidades que foram abertas para generais 

brasileiros, em órgãos da ONU. Essa interação ajudou no processo de modernização do 

Exército e tornou o país membro de confiança das Nações Unidas, reafirmando a imagem de 

líder regional sul-americano.  

Figura 34: Soldado Brasileiro em Operação no Rio durante Olimpíadas de 2016 

 
Disponível em: http://brasilsoberanoelivre.blogspot.com/2016/06/exercito-comeca-monitorar-lobos.html 

  

O emprego da engenharia militar ampliou as suas capacidades, ao adquirir diversas 

lições, no cotidiano da missão. As suas ações foram fundamentais, para que os objetivos 

conquistados fossem consolidados. Serviços básicos, como o acesso a água potável e o 

saneamento básico, hoje são uma realidade, para muitos haitianos. A cooperação civil-militar, 

no emprego de mão de obra haitiana, em obras simples, resultou numa geração ímpar de 

empregos, proporcionando uma oportunidade de ofício, para muitos. 

 

Como resultado de todo o processo, o Brasil e suas Forças Armadas encontram-se 

hoje melhores preparados para assumir novos desafios em termos de participação 

em futuras missões de paz. O sucesso alcançado pelo país no período inicial da 

MINUSTAH foi claramente reconhecido pela ONU e pela própria comunidade 

internacional. Como consequência direta deste reconhecimento internacional da 

competência militar brasileira, constatamos que aquela organização decidiu designar 

um General brasileiro para assumir o comando da Força militar da difícil missão das 

Nações Unidas para Estabilização da República Democrática do Congo 

(MONUSCO) e um Almirante brasileiro para assumir o comando da Força Tarefa 

marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), comando que 

até então vinha sendo exercido exclusivamente por países integrantes da OTAN 

(BRAGA, 2017, p.43). 

 

  

http://brasilsoberanoelivre.blogspot.com/2016/06/exercito-comeca-monitorar-lobos.html
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Após um longo período conturbado de violência, omissão dos órgãos estatais e 

presença estrangeira, o Haiti reiniciou a caminhada para uma tão sonhada democratização 

que, espera-se, tenha sucesso. A reforma da PNH, do sistema judiciário, eleitoral e as 

consequências da ajuda humanitária devolvem, gradativamente, o retorno a um ambiente 

estável, para a sociedade. O acontecimento de eleições livres e a desarticulação dos grupos 

armados passaram a contribuir para que potenciais naturais, como o turismo, possam ser mais 

e mais explorados. 

 A MINUSTAH não resolveu todos os problemas haitianos, porém garantiu algumas 

condições para que o processo democrático tenha maior chance de evoluir, positivamente. 

Missões anteriores não obtiveram êxito, em conquistar objetivos consolidados pelos 

brasileiros. A contribuição, com efetivos militares, em operações de paz, é fundamental para 

que as Forças Armadas estejam em constante sintonia com as exigências do combate 

moderno. Mais importante que os ganhos geopolíticos e que o intercâmbio militar é a 

reafirmação dos propósitos pacíficos e dos valores nacionais, na busca da paz e da segurança 

internacionais. 

. 
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