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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo estudar o emprego das tropas brasileiras, sob a égide
da ONU no Haiti, após o terremoto de 2010. Além disto, procurou evidenciar a
importância do emprego do braço armado em ajuda humanitária em desastres
naturais. Por meio de uma análise de livros, manuais e de diversos artigos científicos
e trabalhos das mais variadas áreas, levantou-se as melhores práticas das
diferentes doutrinas no que tange a integração civil militar em operações
humanitárias, buscando assim inferir as evoluções na doutrina militar brasileira neste
assunto e fatores para aumentar as capacidades do Exército Brasileiro no cenário de
não guerra. Por fim, pela análise das lições aprendidas na MINUSTAH, aperfeiçoar a
doutrina da Força Terrestre com o legado deste caso de sucesso na mobilização e
deslocamento de uma força expedicionária, valor batalhão, para operar no cenário
de pós-terremoto.
Palavra-chave: Haiti, MINUSTAH, ONU, Brasil, Terremoto, Ajuda Humanitária.

ABSTRACT

This work aimed to present a study of the deployment of Brazilian troops, under the
UN in Haiti, after the 2010 earthquake. In addition, he sought to highlight the
importance of deployment of the military contingent in humanitarian relief after
natural disasters, aiming to find new aspects of the Brazilian military doctrine, in civil
military liaison during humanitarian operations and some factors to increase the
capacities of the Brazilian Army, in non-war scenario. Finally, through an analysis of
the learnings in the MINUSTAH, improve the land force doctrine with the legacy of
this successful case in mobilization and deployment of an expeditionary force,
battalion value, to operate in after earthquake scenario.

Key-words: Haiti, MINUSTAH, ONU, Brazil, Earthquake, Humanitarian Relief.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda o emprego de tropas brasileiras, sob a égide da
ONU, com ênfase em ajuda humanitária, após o terremoto no Haiti em 2010. O
Haiti transformou-se em um dos centros de atenção das principais potências
mundiais por sofrer de problemas sociais crônicos, agravados pelo acidente natural
ocorrido.
O Haiti é o terceiro maior país da América Central, contudo, figura como país
mais pobre das Américas, em virtude de graves problemas políticos e sociais. Esse
quadro se agravou após o Golpe de Estado de 2004, que obrigou a renúncia e o
exílio do presidente Jean-Bertrand Aristide. A partir do mesmo ano, em 1 de junho
de 2004, por meio da Resolução 1542 (2004) do Conselho de Segurança, a ONU
desdobrou a Missão para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), de forma a
assegurar um ambiente seguro e estável no país caribenho (CIA, 2018).
É notável a incapacidade do Estado Haitiano em desenvolver suas finalidades
básicas, enquadrando-se no conceito de “Estado Falido ou Fracassado” definido por
Robert Jackson1, por aqueles Estados que “não podem ou não irão salvaguardar
domesticamente condições mínimas, como paz, ordem, segurança, etc” (Jackson,
1998)
A Carta da ONU estabelece, em seu preâmbulo, as finalidades da
organização, dando destaque à forma de emprego do componente militar,
principalmente em missões multidimensionais2: “...que a força armada não será
usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para
promover o progresso econômico e social de todos os povos” (ONU, 1945).
Portanto, a participação de tropas brasileiras no Haiti cumpriu o disposto na
Carta da ONU. Haja vista seu status de “Estado Falido”, as instituições nacionais
que deveriam zelar pela segurança não estavam cumprindo o seu objetivo,
demandando
1

a

intervenção

do

braço

militar

da

MINUSTAH,

formado

Robert Houghwout Jackson (1892-1954) foi um notável jurista americano que compôs a suprema
corte (1941-1954) e Procurador Geral dos Estados Unidos da América e atuou no Tribunal
Internacional de Nuremberg (1945-1946). (History of the court, 2019)
2
Missões de Paz multidimensionais são missões estruturadas por uma série componentes, incluindo
militares, policiais, civis, assuntos políticos, estado de direito, direitos humanos, humanitários,
reconstrução, informações públicas e gênero. Há também uma série de áreas, como suporte de
missão e segurança e segurança do pessoal, que permanecem essenciais para a manutenção da
paz, independentemente do mandato de uma determinada missão (tradução nossa). (ONU, 2003, p.
vii).
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majoritariamente por tropas brasileiras, que forneceu novas perspectivas à
recuperação econômica e social do país.
O terremoto ocorrido em 2010 foi o maior desastre natural ocorrido no Haiti,
segundo o US Geological Survey3, o terremoto de 7 graus na escala Richter, teve
seu epicentro a cerca de dez quilômetros da capital, Porto Príncipe, que devido à
sua grande urbanização, concentrou as maiores perdas humanas e materiais.
Destaca-se o óbito de dezoito militares brasileiros, e outras personalidades, como
médica brasileira Zilda Arms, fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, que
com suas vidas demonstraram a vocação brasileira para a ajuda e cooperação
internacional (CIA, 2018).
A partir do evento sísmico, enorme esforço internacional foi dispendido para
minimizar o sofrimento do povo haitiano, esse movimento contou com a atuação das
diversas agências da ONU, Organizações Não Governamentais (ONG) e outros
atores internacionais. O Brasil se fez presente, principalmente, por meio das tropas
do Batalhão Brasileiro (BRABAT) 1 e 2, o segundo batalhão foi mobilizado
especificamente como resposta ao desastre humanitário pós-terremoto (BRASIL,
2011).
A doutrina militar terrestre4 já prevê no manual, EB70 – MC – 10.223 –
Operações – 5ª Edição – 2017, as ações de ajuda humanitária, que são abordadas
no contexto de missões sob a égide de organismos internacionais. A Força Terrestre
tem demostrado grande empenho no desenvolvimento dessa capacidade, mesmo
em tempos normalidade, pois tais ações destinam-se a prestar pronta resposta em
catástrofes naturais (BRASIL, 2011).
Em síntese, o emprego da tropa brasileira no Haiti, foi um grande teste da
capacidade do Exército Brasileiro de responder prontamente às demandas
humanitárias, demonstrando vocação natural para a missão, com grande empatia
pelo povo haitiano, colocando o Brasil como ator internacional de destaque nas
Missões de Paz e ajuda humanitária.

3

Agência Geológica Americana.
Conjunto de valores, fundamentos, conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e
procedimentos da Força Terrestre, estabelecido com a finalidade de orientar a Força no preparo de
seus meios, considerando o modo de emprego mais provável, em operações terrestres e conjuntas
(Brasil, 2015).
4
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1.1 PROBLEMA

De 2004 a 2017, o Brasil manteve a Missão para a Estabilização do Haiti
(MINUSTAH) que desenvolveu inúmeras operações de coordenação civil-militar e
ajuda humanitária, principalmente no contexto de resposta a desastres naturais,
como o terremoto de janeiro de 2010.
Em decorrência das operações em solo haitiano, foram desenvolvidas e
aperfeiçoadas capacidades de emprego da força terrestre no tocante a
cooperação internacional, o que nos traz um legado que deve ser preservado e
aprimorado no desenvolvimento de uma doutrina militar eficiente e eficaz.
O presente trabalho de conclusão de curso se desenvolve em torno do
seguinte problema: Como as missões de ajuda humanitária no Haiti, após o
desastre natural sísmico, contribuíram com o processo de desenvolvimento da
Doutrina Militar Terrestre?

1.2 OBJETIVOS

Como forma ajudar a elucidar o problema proposto segue abaixo os seguintes
objetivos do trabalho.

1.2.1 Objetivo geral

Estudar a atuação das tropas brasileiras nos desdobramentos do terremoto
de 2010, no Haiti. Com ênfase nas ações de ajuda humanitária do 2º Batalhão de
Força de Paz, em Porto Príncipe.

1.2.2 Objetivos específicos

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram
formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitem o
encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais
são elencados em seguida:
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a) caracterizar o Haiti e sua influência na sociedade internacional,
potencializada pelo terremoto de 2010.
b) apresentar a doutrina da ONU para ajuda humanitária.
c) apresentar a doutrina da OTAN para ajuda humanitária.
d) apresentar a doutrina do Exército Americano para ajuda humanitária.
e) apresentar a doutrina militar brasileira para ajuda humanitária.

1.3 HIPÓTESE

O emprego de tropas brasileiras, sob a égide da ONU, foi relevante para a
consecução do mandato da MINUSTAH na pronta resposta ao desastre natural
sísmico de 2010, contribuindo para o desenvolvimento da doutrina militar terrestre
brasileira, no tocante ao emprego de operações de coordenação civil-militar e
ajuda humanitária.

1.4 VARIÁVEIS

As variáveis do presente estudo têm por finalidade verificar de que forma a
atuação das tropas brasileiras no Haiti contribuíram para o desenvolvimento da
Doutrina Militar Terrestre, nas operações de ajuda humanitária . As variáveis
independentes serão os objetivos previstos no mandato da MINUSTAH
para ajuda humanitária . E a variável dependente será o cumprimento destes
objetivos no que tange a ajuda humanitária, demonstrando o desenvolvimento de
capacidades previstas na Doutrina Militar Terrestre.
Dessa forma, será possível verificar qual foi o legado da missão de Paz
no Haiti para a doutrina militar brasileira, com destaque para a ajuda
humanitária, tendo por base as ações das tropas brasileiras após o abalo
sísmico.

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo está limitado pela vigência da MINUSTAH, ou seja, de
2004 a 2017, durante a atuação de tropas brasileiras no Haiti, com destaque às

15

empregadas em missões de ajuda humanitária. E, ainda, pela implementação e
desenvolvimento da doutrina militar terrestre a partir da experiência
brasileira no Haiti.

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Em suma, a proposta de pesquisa é relevante atualmente, com base nos
fatores acima elencados, os quais puderam demonstrar a importância do assunto
em diversos campos da análise (político, econômico, cultural e histórico), bem como
encontra suporte no crescente interesse e importância que a academia brasileira
tem dado ao tema.
A importância atribuída pelo Brasil às Operações de Paz está claramente
descrita na Política Nacional de Defesa (PND), que em seu capítulo 5, inciso 5.12,
estabelece que o Brasil atua na comunidade internacional respeitando os princípios
consagrados no art. 4º da Constituição, em particular os princípios de
autodeterminação, não-intervenção, igualdade entre os Estados e solução pacífica
de conflitos. Nessas condições, sob a égide da Organização das Nações Unidas
(ONU), participa de operações de paz, sempre de acordo com os interesses
nacionais, de forma a contribuir para a paz e a segurança internacionais. (BRASIL,
2012b)
Além disso, são definidos como objetivos nacionais de defesa, entre outros:
contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais; e intensificar a
projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior inserção em processos
decisórios internacionais. (BRASIL, 2012b)
Para o atingimento desses objetivos, o Brasil deverá aperfeiçoar o preparo
das Forças Armadas para desempenhar responsabilidades crescentes em ações
humanitárias e em missões de paz sob a égide de organismos multilaterais, de
acordo com os interesses nacionais. Também deverá dispor de capacidade de
projeção de poder, visando a eventual participação em operações estabelecidas ou
autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. (BRASIL, 2012b)
Foi estabelecida como uma diretriz (nº 19) da Estratégia Nacional de Defesa
(END), preparar as Forças Armadas para desempenharem responsabilidades
crescentes em operações internacionais de apoio à política exterior do Brasil. Em
tais operações, as Forças agirão sob a orientação das Nações Unidas ou em apoio a
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iniciativas de órgãos multilaterais da região, pois o fortalecimento do sistema de
segurança coletiva é benéfico à paz mundial e à defesa nacional. (BRASIL, 2012a)
A diretriz acima gerou a seguinte ação estratégica, no campo das operações
internacionais,

também

constantes

da

END:

Promover

o

incremento

do

adestramento e da participação das Forças Armadas em operações internacionais
em apoio à política exterior, com ênfase nas operações de paz e ações
humanitárias, integrando Forças da Organização das Nações Unidas (ONU) ou de
organismos multilaterais da região. (BRASIL, 2012a)
O Plano Estratégico do Exército5 (PEEx 2016-2019) estabelece em seu Plano
de Desenvolvimento de Capacidades Operativas algumas Capacidades Militares
Terrestres (CMT). Merece atenção a CMT 03 “Apoio a órgãos governamentais”, que
se divide em duas Capacidades Operativas (CO), a CO 11 “Atribuições subsidiárias”
que demanda a ação estratégica de “Estabelecer forças de ajuda humanitária, valor
Unidade, nos Comandos Militares de Área (C Mil A) prioritários” e a CO 12 que prevê
“Emprego em Apoio à Política Externa em Tempo de Paz”, demandando a ação
estratégica “Estabelecer uma Força Expedicionária, inicialmente, valor Unidade”.
Tais ações estão intimamente relacionadas com esta pesquisa, que busca estudar o
tema alinhando-se com o interesse da Força Terrestre. (BRASIL, 2017c)
Também podemos depreender do Sistema de Planejamento do Exército
(SIPLEx)6 alguns Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) que se enquadram na
temática desta pesquisa, como o OEE 2 “Ampliar a projeção do Exército no cenário
internacional” e o OEE 3 “Contribuir para o desenvolvimento sustentável e a paz
social”. Atividades como “Preparar forças para atuar em missões de paz e
desenvolver as capacidades expedicionárias e multinacional” estão contidas no
OEE2 e ações como “Capacitar a Força para atuar em Ações de Ajuda Humanitária”
fazem parte do OEE 3. (BRASIL, 2017c)
A relevância do assunto fica demonstrada pelo prestígio internacional
angariado pelo Brasil após a sua participação na MINUSTAH, motivo pelo qual
diversas diretrizes do Comando da Força Terrestre reforçam a importância do
tema desta pesquisa, buscando ampliar o êxito alcançado no Haiti.

5

O Plano Estratégico do Exército é parte integrante da Sistema de Planejamento Estratégico do
Exército. O PEEx detalha os objetivos de investimento da Força Terrestre.
6
O Sistema de Planejamento o Exército visa assegurar a necessária unidade de pensamento e ação,
no que se refere: à Doutrina; à Logística; e ao Planejamento Operacional.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção promove um debate sobre os principais conceitos que servem
como lente conceitual para a consecução da presente pesquisa. Assume-se a
importância da ajuda humanitária, bem como sua relação com a projeção de poder e
a doutrina militar como sendo os princípios norteadores desse esforço. Em vista
disso esses conceitos serão debatidos sob múltiplos enfoques com intuito de
evidenciar distintas percepções e possibilitar a execução da pesquisa propriamente
dita. Para isso essa seção está estruturada da seguinte forma: 1) O Haiti e sua
influência na sociedade internacional, potencializada pelo terremoto de 2010; 2) A
doutrina da ONU para ajuda humanitária; 3). A doutrina da OTAN para ajuda
humanitária 4) A doutrina do Exército Americano para ajuda humanitária 5) A
doutrina militar brasileira para ajuda humanitária.

2.1

O

HAITI

E

SUA

INFLUÊNCIA

NA

SOCIEDADE

INTERNACIONAL,

POTENCIALIZADA PELO TERREMOTO DE 2010

O Haiti tem passado por décadas de problemas econômicos sociais.
No passado já foi chamado de “Pérola das Antillhas”, no fin al do Sec XVIII,
em virtude da liderança na exportação de cana-de-açúcar para o mundo,
responsável por um terço do Produto Interno Bruto (PIB) da França. As
causas

para

esse

declínio

são

muitas,

porém

percebemos

o

seu

agravamento na segunda metade dos anos 90, passando por diversas
intervenções militares da ONU, dentre as quais destaca-se a MINUSTAH,
que se estendeu de 2004 a 2017 (CIA, 2018).
Neste quadro de crise econômica e institucional, a cooperação
internacional e seu papel na governabilidade do país, tornou-se tema de
discussão mundial, mesmo antes do terremoto. A ineficácia dessa ajuda era
questionada, como um dos motivos do subdesenvolvimento do país. A ajuda
internacional ao governo haitiano aumentou ao longo do tempo não se traduzindo
em avanço. Em 2005 foram investidos no país 501 milhões de dólares, enquanto m
2008 já eram 912 milhões, ultrapassando a ajuda per capta (USD 865) média de
países comparáveis (USD 787) (OECD, 2010).
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A ajuda internacional explodiu após o sismo, quando mais de sessenta países
prometeram um total de 5440 milhões de dólares para 2010 e 2011, durante a
Conferência Internacional de Doadores, em 31 de março de 2010, em Nova Iorque,
dentro do Plano de Ação para a Recuperação e Desenvolvimento. As promessas até
o ano de 2020, alcançam a cifra de 9920 milhões de dólares (CIRH, 2011).
Após o devastador terremoto de 12 de janeiro de 2010, que causou mais de
200.000 vítimas e danos estruturais à economia do país, a ajuda humanitária
ganhou um novo matiz. Passou de incentivo ao desenvolvimento para um contexto
de garantia dos direitos humanos, tornando o caso haitiano muito mais relevante
para a sociedade internacional. (CIA, 2018)
O Brasil assinou, logo após o evento sísmico, juntamente com os
participantes da UNASUL, a Decisão de Quito, em 9 de fevereiro de 20107, que
endossou o comprometimento brasileiro de “Contribuir para que a cooperação
internacional chegue ao Haiti e responda à demanda, às necessidades e às
prioridades do país, no marco do mais absoluto respeito à soberania nacional e ao
princípio de não intervenção nos assuntos internos”.
O Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária das Nações Unidas
(Office for the Coordination of Humanitarian Aid - OCHA) apresentou, em 18 de
fevereiro de 2010, o Relatório de Apelo de Ajuda Humanitária, comprovando o
aporte financeiro no valor de 577 milhões de dólares, de início, como pronta
resposta ao terremoto, e também planejava a doação de 1,7 bilhões de dólares ao
longo de 1 ano8.
Antes do abalo sísmico, contabilizava-se uma variação entre três mil e dez mil
ONG operando no Haiti, segundo o relatório do enviado especial das Nações
Unidas, o ex-presidente Bill Clinton9, destacando o país caribenho como a segunda
maior quantidade de ONG per capita. Dessa forma, o Haiti se evidenciou como um
país dependente de ajuda humanitária internacional.
Após o terremoto, o papel das ONG cresceu de importância. Destaca-se,
porém, que algumas ONG

demonstraram desvios de conduta,

perdendo

credibilidade junto à comunidade internacional, como as que realizaram a adoção de
7

Nota nº 50 de 10/02/2010 da Assessoria de Imprensa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
Haiti Revised Humanitaria Appel OCHA-UN. 18 feb 2010.
9
KRISTOFF, M; PANARELLI L. Haiti: a Republico f NGO? United States Institute of Peace – Peace Brief 23 –26
/04/10. Disponível em http://www.usip.org/files/resources/PB%2023%20Haiti%20a%20
Republic%20of%20NGOs.pdf. Acesso em 16/05/2019.
8

19

crianças cujos pais foram vitimados na catástrofe, alegando como justificativa, a
ineficácia do Estado Haitiano. Com isso, as medidas de fiscalização das ONG e a
coordenação de doadores cresceram de importância. Dessa forma, o país passou a
ser conhecido, segundo KRISTOFF e PANARELLI (2010), como a “República das
ONG”.
2.2 A DOUTRINA DA ONU PARA AJUDA HUMANITÁRIA

A Assembleia Geral da ONU, em 1991, aprovou a resolução 46/ 182,
com o objetivo de aprimorar o suporte humanitário da comunidade
internacional,

mais

especificamente

no

sistema

das

Nações

Unidas,

melhorando a eficácia das ações em apoio às populações atingidas por
desastres, destaca-se a importância que a ajuda humanitária possui nesse
organismo, atribuindo ao Secretário Geral Adjunto a função de coordenador
do Socorro de Emergência. (ONU, 2013)
Essa resolução é a base para a atuação do OCHA (Escritório de
Coordenação de Assuntos Humanitários), que é o órgão do secretariado das
Nações Unidas encarregado de reunir e coordenar os agentes humanitários
para intervir da melhor forma possível em situações de emergência. O OCHA
funciona no sistema ONU e tem a finalidade de coordenar todo o esforço
humanitário da componente civil. Esta coordenação é feita dentro dos
diversos grupos de ONG por atividade humanitária (clusters): alimentação;
abrigos; apoio médico; saneamento; etc. Normalmente, o OCHA também
possui

um

ponto

de

ligação

denominado

CM

Coord

(Civil-Military

Coordination), que não pertence à estrutura CIMIC das OM de força de paz,
mas liga-se para a coordenação de ações. (ONU, 2013)
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Figura 1 – Clusters ONU
Fonte: http://interactive.unocha.org/publication/asiadisasterresponse/InternationalHumanitarianArchitecture.html

Existem alguns princípios básicos da ajuda humanitária na ONU que a
resolução

citada

discorre,

como

a

humanidade,

neutralidade

e

imparcialidade. Também podemos encontrar outras ideias força que vão
além da resolução 46/ 182 e fundamentam as operações humanitárias sob a
égide das Nações Unidas, das quais podemos citar:
Acesso Humanitário, que consiste na preocupação do Conselho de
Segurança sobre a contínua erosão do respeito ao Direito Internacional
Humanitário (DIH) e aos princípios dos Direitos Humanos . O respeito a essas
legislações

é

fundamental

e

a

negação

desses

direitos

a

pessoas

necessitadas, principalmente mulheres e crianças é uma preocupação
constante para a organização. (ONU, 2011)
Incentivo às iniciativas governamentais que aumentem a segurança de
grupos vulneráveis, quanto ao abuso sexual e violência relacionada ao
gênero em emergências humanitárias. Existe um grande esforço para
implementar estratégias que garantam que todas as denúncias de assédio
sejam investigadas e punidas exemplarmente. (ONU, 2011)
O cuidado com deslocados e desabrigados é uma das prioridades das
Nações Unidas. Os contingentes que ficam sem moradia em virtude de
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desastres naturais agravam sobremaneira os problemas sociais dos Estados
em crises humanitárias, devendo receber uma atenção específica com o
melhor apoio possível a essas populações, com o objetivo de restabelecer
ou proporcionar novas moradias aos grupos em risco. (ONU, 2011)
A segurança dos agentes humanitários é uma grande preocupação da
ONU. O material humano que realiza operações humanitárias deve ser
protegido

e

ter

o

desenvolvimento

de

suas

atribuições

garantidas.

Recomenda-se também que os o pessoal da ONU empregado em ações
humanitárias respeitem as leis locais e as leis do DIH. Além disso , devem
ser respeitadas a cultura e os costumes locais, com a finalidade de promover
uma eficaz sinergia entre a população local e os agentes humanitários.
(ONU, 2011)
A ONU também condena fortemente, atos de violência contra civis em
situações de crise humanitária, reafirmando a obrigação de tod os os Estados
Membros de proteger os não combatentes em conflitos armados, de acordo
com o DIH. A punição aos que cometeram crimes contra a população civil
em conflitos armados também é incentivada pela organização. (ONU, 2011)
Outro importante elo das operações humanitárias das Nações Unidas é
a coordenação civil-militar ou CIMIC, que essencialmente remete a atuação
de atores militares e civis para fins militares. Na ONU, o termo ONU CIMIC
foi desenvolvido pelo (Department of Peacekeeping Operations – DPKO),
dando mais destaque a questão da ajuda humanitária, enfraquecendo o
enfoque da consecução de objetivos militares. Dessa forma a organização
busca metas mais amplas no Conselho de Segurança das Nações Unidas
(CSNU) perseguindo o adequado e harmonioso desenvolvimento de missões
que abrangem o componente civil e militar. O DPKO define ONU CIMIC
como uma função de assessoria militar nas missões integradas da ONU, com
a finalidade de integração entre civis e militares da missão, bem como ONG
e empresas privadas que atuam no espaço humanitário, apoiando a
consecução dos objetivos das Nações Unidas (METCALFE, HAYSOM e
GORDON, 2012).
Sendo assim, a ONU (2010) define CIMIC como:
Coordenação Civil Militar nas Nações Unidas (UN Civil Military Coordination
UN-CIMIC) é uma função militar de acessoria nas missões integradas da
ONU, para facilitar a integração entre os componentes militares e civis, bem
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como os agentes humanitários e atores de desenvolvimento social na área
de operações, para atingir os objetivos da missão. (ONU, 2010, p. 14-15
Tradução do autor).

Estabelecendo como tarefas básicas:
Ligação Civil Militar e Compartilhamento de Informações […] figura como o
ponto de entrada do componente militar da missão para policiais e civis, se
nenhuma outra relação for estabelecida antes. […] deve garantir que o
componente militar está em harmonia com os agentes policiais e civis,
especialmente os agentes humanitários (UN-CMCoord) baseado nos seus
conhecimentos e treinamento em princípios de interação com esses
agentes.
Assistência aos Civis: […] Garantir uma resposta coordenada para
solicitações de ajuda humanitária e agentes de desenvolvimento social. […]
Facilitar a interação entre a missão e a população local e suas autoridades,
em relação com os projetos comunitários de desenvolvimento social
apoiados pelo componente militar (ONU, 2010, p. 6-7 Tradução do autor).

Cabe destacar, que os assuntos civis possuem uma outra abordagem,
diferindo da coordenação civil-militar (Civil-Military Coordination - CMCoord) por
parte da ONU, definida como o sistema de ação recíproca compreendendo
negociação, pacificação, apoio mútuo, planejamento conjunto e intercâmbio de
informações entre as forças militares e as agências humanitárias, agências das
Nações Unidas de desenvolvimento humano e da comunidade civil para alcançar os
objetivos propostos no mandato, pelo Conselho de Segurança. (CAVALIERE, 2011)

2.3 A DOUTRINA DA OTAN PARA AJUDA HUMANITÁRIA
A Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN (North Atlantic
Treaty Organization - NATO) enquadra as operações Humanitárias fora do
artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, no contexto das Operações de
Resposta à Crise. Como exemplo, podemos citar sua atuação em apoio às
vítimas do terremoto de 2005, no Paquistão. Também podemos pontuar, que
as Operações Humanitárias podem ser classificadas dentro das Operações
de Apoio à Paz (OAP). Somando-se a outras conhecidas formas de emprego
militares em operações de paz, como: Prevenção de conflitos (conflct
prevention); estabelecimento da paz (peace making); manutenção da paz
(peace keeping); imposição da paz (peace enforcement) e consolidação da
paz (peace building) (OTAN, 1949).
A ajuda humanitária na OTAN, pode ser entendida como uma
derivação da CIMIC, que se define como: a coordenação e cooperação, em
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apoio da missão, do Comando da OTAN e os atores civis, incluindo as
autoridades nacionais e locais da população, bem como as autoridades
internacionais, e organizações e agências nacionais e internacionais não governamentais (METCALFE, HAYSOM e GORDON, 2012).
As missões humanitárias, geralmente, são mais atreladas ao apoio
logístico nas operações de suporte a paz, na doutrina da OTAN. São
operações conduzidas para aliviar o sofrimento humano, especialmente em
circunstâncias em que as autoridades responsáveis não são capazes de
cumprir esse propósito. O processo de aprovação de missões hu manitárias
é semelhante ao de missões de manutenção de paz ou prevenção de
conflitos, podendo conjugar esses tipos de operações ou empregar as
capacidades da organização em missões humanitárias independentes.
(OTAN, 2012)
As principais categorias de missões humanitárias na OTAN são:
Apoio a desastres, que podem ser naturais ou causados pelo homem.
A ação inicial visa a diminuição dos efeitos gerados pelos eventos, como a
estocagem de equipamentos de purificação de água, comida não perecível,
abrigos e cobertores. Posteriormente pode-se atuar em coordenação com o
Departamento de Assuntos Humanitários da ONU (U N-DHA – Department of
Humanitarian Affairs), em Genebra. Os recursos militares também podem
ser empregados de acordo com a decisão do quartel general d a OTAN, para
uma pronta resposta (OTAN, 2012).
Assistência a refugiados e deslocados, além das ações necessárias
para se responder a um desastre, pode-se fazer necessária a intervenção
em fluxos de pessoas. Uma força tarefa de assistência a refugiados pode
ser

operacionalizada

para

transportar

e

fornecer

o

apoio

logístico

necessário a esses diferentes grupos humanos, que devem ser tratados de
acordo com a idade, sexo, ou formação familiar (OTAN, 2012).
Ajuda Humanitária, seria a mais desafiadora modalidade de missão,
pois atua normalmente em conjunturas de guerra civil ou conflito militar, em
que o governo local presta pouco ou nenhum apoio às operações. O colapso
dos sistemas civis demanda uma atuação mais robusta da logí stica militar
nesses

tipos

de

missão,

fazendo

a

cooperação

entre

agências
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internacionais e o componente militar condição essencial ao sucesso das
operações. (OTAN, 2012)
A Organização ainda identifica como objetivo e propósito do CIMIC:
[…] a interação entre atores civis e militares de em um ambiente de
interação para apoiar os planejamentos do comandante militar. De forma a
atuarem em um mesmo objetivo ou quando não for possível de forma
harmoniosa. Para minimizar conflitos entre todos os atores, desenvolvendo
a coordenação, cooperação mútua, planejamento conjunto, troca de
informações para o cumprimento do mandato. Incluindo forças militares da
OTAN, governo e atores civis. (OTAN, 2013, p. 2-1. Tradução livre do
autor).

2.4 A DOUTRINA DO EXÉRCITO AMERICANO PARA AJUDA HUMANITÁRIA

Para o Exército Americano as operações de ajuda humanitária tem o
enfoque externo aos EUA, como podemos perceber na sua doutrina de
Operações de Assuntos Civis que possuem cinco tarefas principais: controle
de recursos e da população; gestão da informação civil; assistência à
nação; apoio à administração civil e assistência humanitária estrangeira
(EUA, 2014).
A Foreign Hunanitarian Assistance (FHA), ou Assistência Humanitária
Estrangeira também pode ser enquadrada em operações de estabilização,
dentro das atribuições do Departamento de Defesa (DOD), em apoio á
Agência para o Desenvolvimento internacional (United States Agency for
International Development - USAID) ou ao Departamento de Estado
(Department of State - DOS), conduzidas fora do território americano para
reduzir o sofrimento humano, doenças, fome ou privações . (WADE, 2010)
As operações de assistência humanitária estrangeira dividem -se em:
Missões de pronta resposta a desastres, missões de s uporte a civis
deslocados, missões de segurança, funções de assistência e suporte
técnicos e gestão de consequências estrangeiras. (WADE, 2010)

2.5 A DOUTRINA DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA AJUDA HUMANITÁRIA

Podemos depreender do manual de operações do EB, publicado em
2017, que a ajuda humanitária, enquadrada no contexto da Cooperação
Civil-Militar, é uma ação comum nas operações terrestres que pode ser
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desencadeada após judicioso exame de situação, de acordo com as
seguintes definições:
5.6.1 A cooperação civil-militar (CIMIC, sigla em inglês de civil-military
cooperation) caracteriza-se por atividades que buscam estabelecer, manter,
influenciar ou explorar as relações entre as forças militares, as agências, as
autoridades e a população, numa área operacional amigável, neutra ou
hostil. Contribui para atingir os objetivos militares e garantir um ambiente
seguro e estável, de acordo com a natureza da missão.
5.6.2 As ações de CIMIC ocorrem nos níveis operacional e tático. Decorrem
das diretrizes estabelecidas pelos Assuntos Civis, que são normatizados
nos níveis político e estratégico e destinam-se a atender aos interesses do
Estado no TO/A Op, por intermédio de atores civis e militares.
5.6.3 Em algumas situações, devido ao volume das ações, é necessária a
ativação de um Centro de Cooperação Civil-Militar (C3M) separado do
Centro de Operações. O C3M é o coordenador das ações relacionadas à
cooperação civil-militar conduzida em uma área de operações. Este Centro
funciona como um coletor de demandas, com a finalidade de compreender
as necessidades da área e realizar a coordenação entre os atores
envolvidos.
5.6.4 As atividades CIMIC abrangem o apoio à missão e às comunidades,
incluindo reparações e reconstrução de infraestruturas, incremento das
condições da saúde pública e apoio à administração civil, o que possibilita a
conquista da confiança da população.
5.6.5 A contrapartida das atividades CIMIC, efetuadas pela tropa em
benefício da população, consiste no apoio desta e das autoridades às
operações militares, principalmente no que diz respeito à obtenção de
informações e ao uso de áreas, instalações e recursos locais. Esse apoio
proporciona legitimidade de atuação e liberdade de ação para as tropas.
(BRASIL, 2017a, p. 5-7).

Dentro das ações comuns às operações, encontramos a cooperação
civil-militar (EB70-MC-10.223), logo deduzimos que em qualquer operação
podemos ter eventos ou necessidades CIMIC para que se atinja o EFD do
escalão superior. Para isso é importante diferenciarmos os termos Assuntos
Civis e Considerações Civis.
ASSUNTOS CIVIS (As Civ) – conjunto de atividades referentes ao
relacionamento do componente militar com as autoridades civis e a
população da área ou território sob a responsabilidade ou jurisdição do
comandante desta organização ou força. Compreendem assuntos de
governo e CIMIC (EB70-MC-10.221) (BRASIL, 2017b).
As considerações civis são traduzidas pela influência das agências,
instituições e lideranças civis, da população, da opinião pública, do meio
ambiente e de infraestruturas sobre o espaço de batalha.
A opinião pública favorável é um objetivo a ser buscado desde o nível
político até o tático.
Outro aspecto significativo relacionado às considerações civis são as
questões jurídicas, que se aplicam à considerável parcela das operações
militares. A legitimidade, no ambiente operacional, é um dos princípios mais
importantes em relação ao apoio interno e/ou internacional. (EB70-MC10.223 - Operações)(BRASIL, 2017a)

Os Assuntos civis são divididos em Assuntos de governo e CIMI C,
com as seguintes definições: Os assuntos de governo estão contidos nos
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assuntos civis. Logo, são atividades que em uma situação de guerra ou
comoção interna, devem ser normatizadas entre o comandante militar e as
autoridades, juntamente com a população da área de operações, no que se
refere à administração local, considerando as atividades governamentais,
econômicas, de serviços públicos e especiais. As relações são normalmente
estabelecidas nos níveis político, estratégico e operacional. Em missões de
paz, são conduzidos pelo componente civil. (BRASIL, 2017b)
A Cooperação Civil-Militar (CIMIC) caracteriza-se por atividades que
buscam estabelecer, manter, influenciar ou explorar as relações entre as
forças militares, as agências, as autoridades e a população em uma área
operacional. Contribui para atingir os objetivos militares e garantir um
ambiente seguro e estável, de acordo com a natureza da missão. A CIMIC
está

inserida

coordenação

nos As Civ e
com

compreende

organizações

ações comunitárias e

não-governamentais,

de

organizações

internacionais e, eventualmente, organizações governamentais. Ocorrem
nos níveis operacional e tático. (BRASIL, 2017b)
Nas operações multidimensionais, como as OMP decorrem ações nos
campos militar, político, diplomático, econômico e psicossocial. Nesse
contexto, é primordial procurar entender as peculiaridades e os objetivos
dos atores civis presentes no ambiente operacional. Além da população, o
componente civil é constituído por órgãos governamentais (OG), organismos
internacionais

(OI)

e

organizações

não

governamentais

(ONG),

que

genericamente são chamadas de agências. (BRASIL, 2017b)
Uma das formas mais empregadas pelo Exército Brasileiro para
conseguir o apoio da população local é a AÇÃO CÍVICO-SOCIAL (ACISO) –
conjunto de atividades de caráter temporário, episódico ou programado de
assistência e auxílio às comunidades, promovendo o espírito cívico e
comunitário dos cidadãos, no país ou no exterior, desenvolvidas pelas
organizações militares das Forças Armadas. É uma típica atividade de
CIMIC e pode ser executada nos níveis mais elem entares de comando, com
o aproveitamento dos recursos em pessoal, material e técnicas disponíveis,
para resolver problemas imediatos e prementes. Compreende ações de
apoio à população, com a finalidade de atender aos objetivos operacionais e
táticos do escalão considerado. (BRASIL, 2017b)
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Normalmente, E9 do comando da Força é o encarregado pela
cooperação

civil-militar,

mas

pode

ser

designado

outro

militar

com

experiência ou que preencha os requisitos para a função.
O E9 integra o Estado-Maior (EM) e tem as seguintes atribuições:
a) proceder à análise de assuntos civis;
b) avaliar as implicações, na esfera dos assuntos civis (As Civ), das linhas
de ação (LA) elaboradas pela seção de operações;
c) planejar e conduzir as ações afetas ao seu campo de atuação, em
coordenação com as seções de inteligência, de operações, de comunicação
social (Com Soc), de operações psicológicas (Op Psc) e de logística;
d) identificar e listar todos os OI, OG e ONG existentes em sua área de
responsabilidade, bem como identificar e listar seus líderes/chefes, seus
respectivos propósitos, e grau de interação já atingido com o componente
militar;
e) verificar as possibilidades de emprego de instalações e pessoal civis,
presentes na área de responsabilidade;
f) verificar os serviços públicos e as infraestruturas críticas a serem
preservados;
g) verificar as necessidades e as possibilidades de ligações com as
autoridades civis, para minimizar os óbices porventura existentes;
h) realizar a ligação com as agências;
i ) estabelecer um centro de cooperação civil-militar (C3M);
j ) coordenar atividades CIMIC sob sua responsabilidade e assessorar o E3
durante o planejamento das operações militares;
k) confeccionar o anexo de As Civ ao plano ou ordem de operações;
l ) esclarecer a população e os OG/OI/ONG presentes no TO/A Op;
m) assessorar o comandante (Cmt) nos assuntos relacionados aos civis; e
n) participar, juntamente com a sua seção, das células funcionais de
comando e controle e de operações de informação. (BRASIL, 2017b)

O manual C 41-6, em seu quarto capítulo, esclarece a dosagem
básica de Emp de frações de Assuntos Civis. No apoio um Cmdo Mil ou para
Rlz qualquer missão de Assuntos de Governo, deve ser utilizada a unidade
de Assuntos Civis de menor efetivo possível, porém capacitada a cumprir a
missão. A natureza da missão e as características da A Op determinam, em
princípio, o valor da unidade de Assuntos Civis a ser empregada. Para fins
de planejamento: 01 (um) Btl de Assuntos Civis por Ex Cmp; 01 (uma) Cia
de Assuntos Civis por DE e 01 (um) Pel de Assuntos Civis por Bda.
(BRASIL, 1981)
Segundo o EB 70 MC 10-223, para a execução das ações CIMIC, são
organizados

destacamentos

compostos,

normalmente,

por

oficiais

de

ligação, por militares de avaliação e análise e por elementos CIMIC.
Os destacamentos são compostos, normalmente, por oficiais de ligação, por
militares de avaliação e análise e por elementos CIMIC.
3.2.4.1 Oficiais de Ligação de Cooperação Civil-Militar: Os O Lig são a
essência dos trabalhos e de toda a arquitetura CIMIC. Os oficiais de ligação
CIMIC devem ser reconhecidos como caminho ou canal para pedidos de
apoio militar, bem como assessoramento militar relevante para a
comunidade civil.
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3.2.4.2 Militares Encarregados da Avaliação e da Análise: Esses militares
realizam a avaliação técnica das ações CIMIC propostas e a análise dos
informes e das informações colhidas, integrando-as.
3.2.4.3 Elementos de Cooperação Civil-Militar: Os elementos CIMIC são
formados por equipes de especialistas que são destacados junto às tropas
da força que recebeu a missão de executar ações CIMIC. (BRASIL, 2017b)
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3. METODOLOGIA

A pesquisa proposta neste trabalho buscou por meio do uso de diversas
fontes, tentar expender o problema de pesquisa e atingir o objetivo de estudo
proposto e dar subsídios para uma conclusão acerca das evoluções doutrinárias
advindas do emprego de tropas brasileiras em ajuda humanitária no Haiti após o
terremoto de 2010.
Assim, seguindo a Taxionomia de Vergara (2009), por meio de uma pesquisa
qualitativa, buscou-se entender os fatos acerca do emprego de tropas brasileiras em
ajuda humanitária no Haiti e suas implicações doutrinárias.

3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente trabalho

se

desenvolve

por meio de uma pesquisa

bibliográfica, tendo em vista que fará sua fundamentação teórico-metodológica na
pesquisa sobre os temas correlatos a ajuda humanitária em livros, manuais e
artigos de acesso livre ao público em geral, e também, aqueles disponibilizados na
internet.

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA

O universo do presente estudo são as doutrinas dos diversos países e
organizações tidos como expoentes na área do conhecimento da doutrina militar,
no contexto de ajuda humanitária.
As amostras utilizadas são principais ações da tropa brasileira no Haiti
antes e após o terremoto de 2010 e seus desdobramentos para a Doutrina
Militar Terrestre.

3.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados do presente Trabalho de Conclusão de Curso foi feita por
intermédio da coleta na literatura, pela execução de uma pesquisa bibliográfica
na literatura disponível, tais como livros, manuais, revistas especializadas,
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jornais, artigos, internet, monografias, teses e dissertações, filtrando os dados
atinentes ao assunto em tela. Durante a pesquisa, foram aventadas as
fundamentações teóricas para a comprovação ou não da hipótese levantada.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS

A metodologia de tratamento de dados que foi empregada no presente
trabalho consistiu na análise de conteúdo, na qual realizaram-se estudos
textuais para a obtenção da fundamentação teórica, com a finalidade de
confirmar ou não a hipótese apresentada.

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

O

método

utilizado

possui

limitações,

particularmente,

quanto

à

profundidade da pesquisa a ser efetuada, pois não abarca, o estudo de campo e a
entrevista com pessoas diretamente ligadas aos assuntos a serem estudados.
Contudo, em virtude de se tratar de um trabalho de término de curso, a ser
confeccionado em aproximadamente seis meses, a metodologia escolhida se
adequada e possibilita o atingimento dos objetivos estipulados.

31

4 ATUAÇÃO DAS TROPAS BRASILEIRAS NO HAITI

Durante toda a sua duração, de 2004 a 2017, a MINUSTAH passou por
diferentes fases, com características bastante distintas. Inicialmente foi necessário o
intenso uso da força, e posteriormente foi priorizada a ajuda humanitária,
especialmente após os grandes desastres naturais, como o terremoto de 2010 e os
frequentes furacões e tempestades. (BRAGA, 2017)
O componente militar da missão executou diversas tarefas, Braga elenca as
seguintes: patrulhas diurnas e noturnas; escolta e segurança de comboios de ajuda
humanitária; proteção aproximada de autoridades; segurança de instalações
sensíveis; estabelecimento de pontos de bloqueio, de pontos fortes e de pontos de
controle; realização de controle, acompanhamento e proteção de manifestações
populares; realização de ações humanitárias, em decorrência de incêndios, de
enchentes e de outros desastres naturais; negociação com líderes de diversos
movimentos para evitar a eclosão de conflitos; recuperação de prédios públicos
ocupados ilegalmente; e realização de operações militares de grande envergadura
(BRAGA, 2017, p. 39).
Dessa forma, aufere-se que o componente militar, em especial o CONTBRAS,
empenhou-se nas mais diversas atividades, abrangendo quase todo o espectro dos
conflitos armados, abrangendo desde operações de ajuda humanitária até a
realização de operações militares de grande envergadura, que reuniam muitas das
características de operações de guerra, denotando o conceito de three block war10
(BRAGA, 2017).

4.1 ATUAÇÃO DAS TROPAS BRASILEIRAS ANTES DO TERREMOTO

As OMP sob a égide da ONU evoluíram ao longo da história no século XX,
passando ao que se conhece por quarta geração de missões de paz, surgidas a
partir do século XXI, que abrangem cada vez mais atores com caráter
multidimensional. No Haiti, a complexidade das operações se caracteriza pelo
10

Conceito criado pelo General norte-americano, Charles Krulak, que descreve um complexo espectro de
ameaças que uma unidade pode ter de enfrentar no moderno campo de batalha. Em três quarteirões de uma
cidade, os soldados têm de ter a capacidade de conduzir uma diversidade de operações militares em
simultâneo, como por exemplo Operações de Manutenção de Paz, Operações Humanitárias e de Imposição de
Paz, abrangendo um espectro de operações de baixa, média e alta intensidade (KRULAK, 1999).

32

envolvimento de componentes militares, humanitários, ações de coordenação civil,
além de projetos estruturantes, que tem por finalidade solucionar os problemas
enfrentados pela população e dessa forma alcançar uma paz duradoura.
Durante a década de noventa, a ONU tentou estabelecer a normalidade no
Haiti por algumas vezes, todavia não conseguiu atingir resultados esperados,
tornando-se necessária a continuidade da intervenção no país nos anos 2000.
Ocorreu uma grave crise na ordem haitiana em 2004, uma rebelião liderada por exmilitares e policiais disseminou a violência generalizada lançando o Haiti nas
discussões globais. A onda de ruptura institucional iniciou-se no norte do país, mas
rapidamente espalhou-se até a capital Porto Príncipe, provocando mortes e
destruição no país e o consequente colapso das instituições. Como consequência,
ocorreu a renúncia do presidente do Haiti à época, Jean Bertrand Aristide, que saiu
do país em fevereiro. A situação de crise ocasionou o estabelecimento pela ONU da
Força Multilateral Interina para o Haiti (FMIH), sob a liderança dos EUA
(FONTOURA, 2009).
Em 1º de junho de 2004, a FIMH foi substituída pela MINUSTAH, por meio da
Resolução 1.542 do Conselho de Segurança, sendo caracterizada como uma
missão multidimensional, que tinha por finalidade reestabelecer a ordem no país,
bem como evitar a repetição de erros de missões passadas, que deixaram o Haiti
sem o pleno reestabelecimento da ordem política e econômica. Essa missão
perdurou até outubro de 2017 (FONTOURA, 2009).
Nasser acrescenta que o mandato da MINUSTAH previa o apoio ao governo
transitório haitiano, consubstanciado nas seguintes ações: estabilização das
condições de segurança; restabelecimento do estado de direito; organização,
supervisão e monitoramento das eleições presidenciais, parlamentares e municipais;
reestruturação da Polícia Nacional do Haiti (PNH); desarmamento, desmobilização e
reintegração dos grupos armados, estando a MINUSTAH ainda autorizada a usar a
força para salvaguardar o pessoal das Nações Unidas e a vida de civis que
estivessem ameaçadas. (NASSER, 2012)
O Brasil, desde o início da missão, foi um dos países contribuintes de tropa,
cedendo um contingente inicial de mil e duzentos militares, que evoluiu em sua
estrutura e efetivo ao longo da missão. De maneira geral, o Contingente brasileiro no
Haiti (CONTBRAS) foi composto por um Batalhão de Infantaria de Força de Paz
(BRABAT), um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, uma Companhia de
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Engenharia (BRAENGCOY), além de Oficiais que integraram o Estado-Maior da
MINUSTAH (SEITENFUS, 2008).
A participação brasileira foi marcada pela contribuição com expressivo
contingente de tropas e o comando da missão, que teve como primeiro Force
Commander o General de Divisão Augusto Heleno Ribeiro Pereira, marcando a
liderança brasileira do componente militar desde o seu estabelecimento até o
encerramento da missão, em 2017. Cabe destacar que não há precedentes no
histórico de Operações de Manutenção da Paz (OMP), do comando militar
permanecer nas mãos de um mesmo país por tanto tempo, sendo o mais habitual
ocorrer o rodízio entre os países (NASSER, 2012).
Fontoura complementa que o Brasil passou a comandar uma força de caráter
multinacional, composta por 41 Estados membros das Nações Unidas, que tinha por
característica a presença de tropas egressas de diversos países latino-americanos,
como a Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai
(FONTOURA, 2009).
Dentre as ações de caráter militar realizadas pelo contingente brasileiro no
Haiti, cabe salientar a pacificação das regiões de Bel Air, no ano de 2005 e de Cité
Soleil, realizada no ano de 2007. Esses bairros de Porto Príncipe eram os principais
refúgios de grupos criminosos à época. Nessas missões, as tropas brasileiras
desencadearam grandes operações de cerco e vasculhamento, pacificando as
respectivas regiões da influência de mais de duzentos elementos das forças
adversas que ali atuavam, possibilitando a estabilização das áreas, contribuindo
para a pacificação de todo o país (MIRANDA, 2017).
Quanto às ações supracitadas, Miranda ainda acrescenta que o modo de
atuação desenvolvido pelo Brasil, aliado ao emprego de técnicas, táticas e
procedimentos operacionais específicos, calcadas pelo profissionalismo das ações,
com prévio e meticuloso planejamento, proporcionou o sucesso da missão e
contribuiu para que as últimas resistências das forças adversas fossem efetivamente
eliminadas (MIRANDA, 2017).
O apoio logístico ao contingente brasileiro também teve papel fundamental no
sucesso da missão. Durante os 13 anos de existência da MINUSTAH, nota-se que a
estrutura logística de apoio às tropas evoluiu ao longo do tempo. Dentre as
contribuições mais relevantes, destacam-se as seguintes: 1) a criação no ano de
2010, da Célula Logística de Apoio ao Contingente no Haiti (CLACH), que tinha
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como objetivo acompanhar as necessidades logísticas do CONTBRAS, bem como
verificar a manutenção do material e o fluxo logístico; 2) realização de viagens de
equipes de manutenção de armamento e equipamento, que tinham com finalidade
manter a disponibilidade do material brasileiro em elevados patamares, fato que
redundou por parte da ONU no reembolso para o Brasil, de praticamente 100% em
todas as inspeções de apronto operacional; 3) a criação da Base de Apoio Logístico
do Exército, Grande Unidade Logística, que além de apoiar o Exército como um
todo, passou a ter a incumbência de apoiar as missões de paz (CCOMSEx, 2018).
Na área de ensino, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil
(CCOPAB) foi outra estrutura criada no Brasil decorrente da participação brasileira
na MINUSTAH. Tal organização militar surgiu para suprir a necessidade do
Ministério da Defesa em contar com uma instalação que convergisse os esforços e
padronizasse a instrução de preparação para as operações de paz das três Forças
Armadas. Sendo originado do Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOPAZ),
em 15 de junho de 2010, tendo o seu nome modificado para CCOPAB. Desde então,
o esse estabelecimento de ensino conquistou o reconhecimento por parte da ONU,
vindo a ser um Centro de Preparação de Operações de Paz dos mais respeitados no
mundo (TEIXEIRA, 2017).
A participação do CONTBRAS nas diversas tarefas e atribuições durante a
MINUSTAH teve papel fundamental no processo evolutivo do EB em operações de
paz. No presente tópico, foi possível verificar uma série de ações que permitiram o
sucesso alcançado pelo Brasil na pacificação do Haiti. Além disso, Mendonça
acrescenta alguns pontos que foram fundamentais para o êxito na missão
MENDONÇA, 2017, p. 61-63):
- Capacidade Operacional da tropa - definida como a
capacidade de cumprir bem as tarefas e executar aquilo que foi
planejado, aliada a uma forte preocupação em cumprir suas missões
com o mínimo de dano colateral. Pode ser também expressa como a
capacidade de executar ações contínuas e repetitivas em longos
períodos.
- Emprego do DOPAZ (Destacamento de operações de
paz, militares de Forças Especiais e Comandos) e do DOP
(Destacamento de Operações Psicológicas) - foram utilizados
como multiplicadores do poder de combate; elemento de montagem
de rede de informantes e busca de informes; meio para conquista do
apoio da população e mudança de imagem da MINUSTAH (força de
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ocupação por força de ajuda humanitária); e difusor de técnicas
operacionais para a tropa.
- Elevada capacidade de pronta resposta do BRABATT e
da BRAENGCOY - estrutura e treinamento direcionado ao emprego
com aeronaves; capacidade de pronta resposta seja em aeronaves e
/ou blindados; confinamento que permitia ter efetivos consideráveis à
disposição dos comandantes permanentemente; e o constante estado
de prontidão.
- Capacidade de improviso do soldado brasileiro capacidade de realização de planejamento e transmissão de ordens
em qualquer local e sob quaisquer condições e na adaptabilidade a
situações adversas.
- Emprego adequado da inteligência operacional - uso de
meios de vigilância terrestre, veículos aéreos não tripulados e
levantamento de área, bem como busca de informes por meio do uso
de informantes e colaboradores que proporcionaram ao CONTBRAS
informações atualizadas do ambiente operacional.
- Busca constante do apoio da opinião pública, no Brasil,
no Haiti e/ou na comunidade internacional - tal ação foi
proporcionada pelo emprego sistemático do oficial de comunicação
social, oriundo do Centro de Comunicação Social do Exército
(CCOMSEx), para coordenar as ações de comunicação social, pela
atuação conjunta do CCOMSEx e da Assessoria de Comunicação do
Ministério da Defesa (AsCom/MD) na divulgação da missão, assim
como pelo desenvolvimento do interesse da mídia nas missões de
paz despertada pelas divulgações institucionais.
- Treinamento vocacionado para a pior hipótese independente da situação do Haiti, de calma ou conflito, o militar
brasileiro foi treinado para a pior hipótese. Seu treinamento foi
baseado nas tarefas necessárias para a realização de uma operação
de paz.
- Emprego da massa nas ações críticas - o emprego de
efetivos sempre superiores à ameaça, usando como elemento básico
de emprego a subunidade e a concentração de grandes efetivos em
uma pequena área foram fatores que proporcionaram sucesso tático
nas ações dos contingentes.

Em síntese, pode-se auferir que a participação da tropa brasileira na
MINUSTAH foi o alicerce para o sucesso alcançado por tal OMP, resultado do
elevado

desempenho

do

CONTBRAS

no

cumprimento de

suas

missões
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estabelecidas pelo mandato, elevando sobremaneira o valor do peacekeeper
brasileiro perante a ONU.
Finalmente, o presente tópico buscou ressaltar as principais contribuições
efetivadas pelos brasileiros ao longo de sua participação na MINUSTAH antes do
terremoto. Assim, foi possível constatar que o Brasil contribuiu de maneira
significativa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente para a evolução das
OMP. Sendo ator decisivo para o sucesso da ONU em diversas missões,
especialmente naquela que pode ser considerada o maior sucesso da ONU no
século XXI: a MINUSTAH.

4.2 AÇÕES EM AJUDA HUMANITÁRIA, APÓS O TERREMOTO

No dia 12 de janeiro de 2010, uma catástrofe abateu o Haiti, um terremoto de
magnitude 7.3, que devastou o país. Estima-se que, o abalo sísmico tenha
ocasionado aproximadamente 217.000 mortes, incluindo 21 brasileiros, dos quais 18
eram militares das Forças de paz da ONU (CCOMSEx, 2018). A despeito das
limitações e perdas materiais e humanas, o Brasil aumentou o efetivo de sua tropa
da MINUSTAH, passando a constituir dois Batalhões de Infantaria de Força de Paz a
partir do 12º contingente, bem como intensificou as operações de ajuda humanitária
ao povo haitiano.
Nas primeiras horas após o tremor, a Base General Bacellar, na qual se
aquartelavam o BRABAT e da BRAENGCOY, tornou-se ponto de recebimento e
tratamento de feridos. Além disso, foram estabelecidas equipes de resgate a fim de
buscar sobreviventes. A BRAENGCOY desencadeou trabalhos de desobstrução de
vias, entrega de água potável e trabalhos de reconstrução estatal. O CONTBRAS
conduziu distribuição de alimentos, totalizando 246 toneladas e 275 mil litros de
água distribuídos para diversos segmentos da sociedade haitiana (CCOMSEx,
2018).
O terremoto atingiu a área mais populosa do Haiti, a capital Porto Príncipe e
municípios próximos, causando a suspensão de serviços básicos, como o de água e
de energia elétrica, a paralisação do comércio piorou a escassez de alimentos, já
existente no país. Os sistemas de comunicações entraram em pane e a estrutura
bancária e financeira do país foi afetada. (AGUILAR, 2014, p 3).
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Ainda segundo o autor, Porto Príncipe sofreu os maiores danos. No sudeste
haitiano o impacto mais grave foi em Jacmel (50% das edificações destruídas). No
oeste, foram afetadas as comunidades de Cabaret, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets,
Tabarre,Carrefour, Grand-Goâve, Gressier, Petit-Goâve, Delmas, Pétion Ville e
Léogâne (90% destruída).
A própria MINUSTAH perdeu parte de sua infraestrutura e sofreu inúmeras
baixas. Mesmo assim, as tropas da ONU atuaram de imediato, formando equipes de
resgate (ROMÃO, 2012, p 24). Também houve a cooperação de mais de 100
países, com o envio de equipes de busca e resgate e de saúde, além de água,
alimento, remédio e itens de abrigo. Militares de exércitos de países que não
compunham a MINUSTAH também chegavam em navios e voos diários. Os maiores
efetivos eram oriundos dos EUA, França, Canadá e Itália. (PINHEIRO, 2010).
O componente militar da MINUSTAH estava composto por 6700 militares de
56 países e era comandado pelo General de Brigada brasileiro Floriano Peixoto.
(AGUILAR, 2014). Era notável a diversidade de atores no ambiente operacional
haitiano, como os componentes civis, policial e militar da missão, inúmeras
Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações Internacionais (OIs),
agências, programas e fundos das Nações Unidas, representações de Estados e
agências de desenvolvimento, se fazendo necessária uma grande coordenação
entre esses entes. Diferentemente da estrutura hierarquizada das organizações
militares em missões de paz, os demais atores atuavam de forma independente e
somente a coordenação permitiu o melhor aproveitamento das diversas capacidades
e maior eficácia de suas ações. (AGUILAR, 2017).
Diante desse quadro de grande complexidade, Braga ressalta que a execução
de ações humanitárias diretamente pela tropa brasileira foi alvo de divergências em
um momento inicial. As organizações responsáveis por tais tarefas, assim como
alguns especialistas em ajuda humanitária argumentavam que a Força Militar não
era o ator mais adequado para se engajar diretamente em tais atividades, por uma
série de razões, dentre as quais, destaca-se a necessidade de neutralizar os
possíveis impactos na economia haitiana. Porém, o respeito angariado pela tropa ao
longo da missão era um fator agregador para o sucesso na execução das ações
humanitárias. Dessa forma, as estruturas de Assuntos Civis-Militares (CIMIC)
constituídas no CONTBRAS, mostraram-se de importância crucial, possibilitando
equacionar as divergências existentes e alcançando maior integração entre os
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componentes militar e humanitário, aspecto que se revelou fundamental para o
sucesso da missão (BRAGA, 2017).
Neto acrescenta que o trabalho realizado pelos militares brasileiros foi muito
importante para o restabelecimento do controle imediato da situação, evitando, por
meio do emprego de suas capacidades, o caos generalizado no país. Destacam-se
a grande variedade dos meios empregados pelo Brasil durante a missão, como os
meios aéreos e os meios navais em maior medida em comparação com demais
países contribuintes. Ficou notável a contribuição da Marinha do Brasil, que num
curto espaço de tempo, transportou meios militares para mobiliar o reforço de tropas
do Brasil e itens críticos ao atendimento da crise humanitária. A Força Aérea
Brasileira (FAB) desdobrou, logo após o evento, um hospital de campanha e com
dois voos diários de C-130 para o Haiti com a finalidade de apoio médico à
população. Dessa maneira, as ações brasileiras reforçaram a na consolidação do
Brasil como um ator de grande relevância no âmbito das OMP (NETO, 2018).
A BRAENGCOY foi empregada com uma quantidade relevante de meios,
pessoal experiente e altamente capacitado, desencadeando ações de apoio à
infraestrutura haitiana, ações humanitárias e de socorro à população. Cabe
ressaltar, dentre as diversas obras realizadas, as seguintes: 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).
Diante do novo cenário, os militares da missão passaram a operar com
ênfase nas ações de ajuda humanitária, tendo como principal obstáculo a dificuldade
em prover a segurança ao povo haitiano. Dessa maneira, foi necessário aumentar o
efetivo e reformular a estratégia de emprego, associando ações de estabilização e
segurança com a finalidade de permitir que a status quo conquistada pelos
contingentes anteriores não fosse perdida. (CABRAL, 2012)
Em decorrência do aumento das necessidades, o Conselho de Segurança
das Nações Unidas autorizou por meio da resolução nº 1908, de 19 de janeiro de
2010, o incremento do efetivo da MINUSTAH, incluindo funcionários civis, agentes
penitenciários, policiais e militares, com a finalidade de apoiar a reconstrução e a
estabilidade do Haiti (SILVA, 2011).
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4.2.1 Coordenação civil-militar, após o terremoto

O período que sucedeu o terremoto no Haiti é um dos mais expressivos casos
da necessidade de aprimorar as relações e coordenação dos componentes militar e
civil durante crises humanitárias. Com o colapso das infraestruturas críticas e
centenas de milhares de mortos, feridos e desaparecidos, fez-se essencial o
intercâmbio de informações e esforços entre os diversos atores, dos quais se
destacam: a missão da ONU presente no país; o governo dos Estados Unidos
(EUA), que enviou a Força Tarefa Conjunta Haiti – Joint Task Force – Haiti (JTF-H)
com cerca de 22 mil militares, meios aéreos e navais, equipes de busca, resgate e
de saúde de mais de 100 países, além do esforço para gerenciar a grande
quantidade de ajuda humanitária que chegava diariamente, como água, alimentos,
remédios, itens de abrigo, dentre outros. Cabe salientar que inúmeras ONG
deslocaram suas equipes, juntando-se às mais de mil organizações que já operavam
no Haiti. Logo, os atores envolvidos nas ações demandaram um enorme esforço de
coordenação (AGUILAR 2014).
Durante a crise humanitária haitiana, em 2012, o Escritório de Coordenação
de Assistência Humanitária em Porto Príncipe possuía mil e trezentas ONG
cadastradas, que participavam do sistema de clusters. Porém era notável que o
número de ONG operando no país era bem maior, sendo essas 1.300 as que
atenderam ao chamado da ONU e se submeteram ao sistema de coordenação
(AGUILAR 2014, 128).
A coordenação civil-militar no ambiente do componente militar da missão de
paz ocorreu por subordinação, dentro da hierarquia entre os diversos componentes
das operações humanitárias. A evolução da estrutura do Estado-Maior se deu pela
na criação de seções, que não compunham o organograma nas missões
tradicionais. Os componentes militares criaram a Seção de Assuntos Civis (U9) e
dentro das unidades nível batalhão, as Seções de Assuntos Civis (G9), que se
ligavam de alguma forma, e dentro de suas áreas de operação, com policiais e os
civis da própria missão de paz, do Estado hospedeiro (host country) ou das diversas
agências, instituições e organizações internacionais que atuavam na área de
operações (AGUILAR, 2017).
As Seções de Assuntos Civis do componente militar (U9, G9) estabeleceram
relações com a seção de assuntos civis da ONU e líderes comunitários para o
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planejamento e execução de Projetos de Impacto Rápido (Quick Impact Projects)
envolvendo também parceiros nacionais para a implementação desses projetos.
Como exemplo dessas relações, em junho de 2010 o BRABAT 2 realizou, em
conjunto com a ONG brasileira Viva Rio, o estágio de líderes de grupos de
autodefesa contra desastres naturais, repassando técnicas e procedimentos com o
intuito de preparar grupos para a atuação em caso de desastres.
As relações entre os militares e as comunidades locais, incluindo líderes
políticos, religiosos e comunitários, foram importantes para compreender as
diferenças culturais, e transformar esse conhecimento em vantagens militares no
campo das operações militares. A atuação da Companhia de Engenharia do
BRABAT (BRAENGCOY) foi fundamental na consecução de missões de assistência
civil às comunidades e de apoio à infraestrutura, como trabalhos técnicos de
engenharia, terraplanagem, tratamento de água e obras em geral. A execução
dessas atividades envolveu uma relação muito próxima entre civis e militares e
foram paulatinamente transferidas para as instituições civis locais, conforme suas
capacidades foram sendo reestabelecidas pela operação de paz.
A ajuda humanitária prestada ao povo haitiano deixa clara a competência do
militar brasileiro nesse tipo de operação, devido basicamente a dois aspectos:
Primeiro, o processo de seleção e de preparação desenvolvido no Brasil, seguindo
os modelos enviados pela ONU que incluem o tema. O Centro Conjunto de
Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), por exemplo, ministra curso Coordenação
Civil-Militar das Nações Unidas (UN-CIMIC) para os militares indicados para
participar de operações de paz. Segundo, o espírito de cumprimento da missão, ou
seja, se imbuir que naquela determinada situação e período, o militar está a serviço
das Nações Unidas e deve se empenhar para ajudar a Organização no bom
cumprimento de suas atividades. Dessa forma, a boa preparação e o sentimento de
bem cumprir a missão levam os militares a compreenderem que boas relações e
coordenação com os diversos civis presentes no espaço da operação de paz são
necessárias, se esforçando para que elas ocorram da melhor maneira possível.
(AGUILAR 2017)
Infere-se que as missões desencadeadas pelo militares brasileiros após o
terremoto variaram desde a realização de ações eminentemente militares, com
ênfase nas ações humanitárias, passando por ações de reconstrução estatal até a
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conquista e manutenção da opinião pública favorável no Haiti em relação à
MINUSTAH.

4.2.2 Ações do BRABAT 2

O CONBRAS no Haiti, no período que se seguiu ao terremoto foi composto
pelas seguintes Organizações Militares11:
- 1º Batalhão de Infantaria de Força de Paz, conhecido no Haiti como Brazilian
Battalion 1 (BRABAT 1), com o efetivo aproximado de 1.000 militares;
- 2º Batalhão de Infantaria de Força de Paz, conhecido no Haiti como Brazilian
Battalion 2 (BRABAT 2), com o efetivo aproximado de 900 militares; e
- Companhia de Engenharia de Força de Paz, conhecida no Haiti como
Brazilian Engeneering Company, com o efetivo aproximado de 250 militares
(BRAENGCOY).
Cabe ressaltar, que o BRABAT 2 foi incluído no contingente brasileiro, logo
após o terremoto, como parte do esforço brasileiro de ajuda ao Haiti.
O BRABAT 2 teve o Coronel Luciano Puchalski como seu primeiro
comandante. No dia 13 de fevereiro de 2010, o BRABAT 2 iniciou sua concentração
de meios no Haiti e foi constituído por três companhias de fuzileiros, um esquadrão
de cavalaria mecanizado e uma companhia de comando e apoio. (BRASIL, 2010b).
A estrutura de CIMIC do batalhão, também denominada Seção de Assuntos
Civis (G9), estava organizada como uma seção do Estado-Maior. O G9 foi chefiado
por um oficial superior e estava subdividida em 3 subseções: subseção de apoio à
missão/ apoio à comunidade e subseção de projetos, integradas por um oficial cada
uma, e subseção de administração, integradas por 2 sargentos.
As três companhias de fuzileiros e o esquadrão de cavalaria eram
empregados semanalmente em ações de ajuda humanitária. Uma das atividades de
era a segurança de acampamentos de deslocados “IDP Camps”, situados na área
de responsabilidade do batalhão, que em alguns momentos demandavam o auxílio
na distribuição de alimentos e kits não alimentares por pedido da alguma ONG.
Essas atividades proporcionaram a aproximação de lideranças locais e a coleta de
dados de inteligência, utilizados no planejamento de operações futuras.
11

BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. O Brasil no Haiti: o esforço da reconstrução. Disponível em
https://www.defesa.gov.br/arquivos/File/2011/mes02/livreto_haiti.pdf. Acesso em 16/05/2019.
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Dentre os parceiros do BRABAT 2 nas ações de ajuda humanitária, destacase a Embaixada Brasileira no Haiti, que forneceu alimentos, barracas, e outros
materiais em benefício da população que perdeu sua residência no terremoto. O
BRABAT 1 serviu de depósito dos donativos que vieram do Brasil. A distribuição
deste material foi viabilizado pelas tropas do BRABAT 1 e 2.
O apoio às ONG ou organizações humanitárias também faziam parte da
rotina. Os pedidos de apoio em segurança chegavam por intermédio do Centro
Conjunto de Operações da MINUSTAH, ou diretamente por integrantes de ONG que
se dirigiam ao G9 do batalhão. Essas missões frequentemente extrapolavam o
pedido de segurança, empregando tropas para entregar alimentos; barracas, kits
humanitários, sacos de dormir, camas e até mesmo organizar o dispositivo de
distribuição.
Dentro da Área de Responsabilidade do Batalhão, o BRABAT 2 planejou e
executou diversos Projetos de Impacto Rápido (QIP), que visavam otimizar o apoio a
população local, como a construção de um reservatório de água potável no Forte
Nacional, que ficava no alto de uma elevação e seria empregado para diminuir a
dificuldade dos moradores do entorno do forte em ter acesso à água limpa.
As ações de ajuda humanitária foram realizadas de uma forma inovadora pelo
Batalhão Brasileiro, que visualizou a necessidade da maior integração com a
sociedade haitiana, em prol da manutenção da legitimidade e do apoio da
comunidade à presença das tropas brasileiras em seu país, minimizando o impacto
das operações militares que por vezes empregavam a força para o cumprimento da
missão de manter o ambiente seguro e estável.
Na instalação da base do BRABAT 2, o apoio logístico para o 2º Batalhão de
Infantaria de Força de Paz brasileiro ocupar sua base era precário, tendo em vista
que havia uma infinidade de missões de apoio à população haitiana, como remoção
de entulhos e socorro às vítimas. Com isso, não havia disponibilidade de
equipamentos de engenharia, incrementando as dificuldades de atuação dessa nova
Unidade. (SILVA, 2011).
O BRABAT 2 teve, inicialmente, a Área de Responsabilidade definida, em
linhas gerais, pela Rota Delmas e o Canal La Saline (figura 6), localizada em Porto
Príncipe. (BRASIL, 2010b).
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Figura 1–Área de responsabilidade do BRABAT 1 e 2 (ano 2010)
Fonte: Relatório de emprego do BRABAT 2 do 12º contingente

A despeito dos desafios logísticos relacionados à sua base, o BRABAT 2, no
ano de 2010, realizou 7 escoltas, 216 patrulhas motorizadas, mecanizadas ou a pé,
estabeleceu 96 pontos de controle, 20 seguranças de instalações 14 seguranças de
canteiros de obras e 16 seguranças de campos de desabrigados, corroborando para
o aumento da presença brasileira no Haiti. (AGUILAR, 2014).
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Batalhão, que na sua maioria nunca tinham vivenciado a rotina de uma tropa dos
EUA em operações.
O BRABAT 2 também recebeu a visita de representantes da Companhia de
Engenharia do Japão (JAPENGCOY) e do Batalhão de Infantaria do Nepal
(NEPBAT), momento em que foram apresentadas as principais atividades
desenvolvidas pelos militares brasileiros, projetando a imagem do EB e do Brasil na
porção oriental do mundo. (BRASIL, 2010b).
Em junho de 2010, o BRABAT 2 conduziu, juntamente com a ONG Viva Rio,
um estágio de líderes de grupos de autodefesa contra desastres naturais, a fim de
capacitar pessoas em caso de desastres naturais, visando o aumento da capacidade
de pronta-resposta do povo haitiano. Tal atividade foi destacada pelos demais
países envolvidos na ajuda ao Haiti (CABRAL, 2012).
No relatório de emprego do BRABAT 2 do 14º contingente se observa a
manutenção de um bom relacionamento com algumas ONG, como a Viva Rio
(brasileira), a Tzu Chi (taiwanesa) e a Infancia Sin Fronteras (espanhola), e com
agências civis da ONU, como a Civil Affairs Office, nas ações de ajuda humanitária e
elaboração de Projetos de Impacto Rápido, como se verificou nas atividades de
reforma e distribuição de gêneros realizadas no Orfanato Soldadinho da Paz, em
Croix Des Bouquets, no Campo de deslocados Petionville Golf Club, e das
atividades nas escolinhas de futebol em Delmas, colaborando para o fortalecimento
do Brasil diante da comunidade haitiana e internacional.
A importância da integração com outras instituições, haitianas ou estrangeiras
fica bem clara na visão do então Coronel Henrique Martins Nolasco Sobrinho,
Comandante do BRABAT 2 (14º contingente), na visão desse oficial, essas
atividades proporcionaram grandes benefícios em prol do Haiti e como para a
imagem das tropas brasileiras realizado naquele país:
Imediatamente, o BRABATT 2/14 desdobrou-se conforme as diretrizes da
MINUSTAH e de acordo com a Ordem de Operações CHARQUEADAS,
elaborada pelo Batalhão ainda durante o preparo. Adotou, inicialmente, a
postura de intensificar a presença de tropas nas ruas de PORTO
PRÍNCIPE, a fim de dissuadir a ação de possíveis grupos hostis, pela
aplicação do princípio da MASSA. Durante o emprego, manteve a presença
diuturna de patrulhas em sua AOR e realizou operações conjuntas e
singulares de maior vulto, procurando transmitir à população a constante
sensação de segurança, pela manutenção de um ambiente seguro e
estável. Conduziu e apoiou, ainda, diversas atividades de Coordenação
Civil-Militar (CIMIC) e de Comunicação Social, procurando a máxima
integração com outros atores presentes no HAITI. (BRASIL, 2011a).
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De acordo com o relatório do 2º Batalhão de Força de Paz, 14º contingente,
foi realizada a Campanha Bombagai, em sua AOR, que consistia na divulgação de
material sobre a atuação do contingente brasileiro. Com isso, buscou-se a
cooperação da população haitiana no desenvolvimento das atividades do
componente militar da MINUSTAH e maior integração com organizações
internacionais que atuavam em Porto Príncipe. (BRASIL, 2011a).
O BRABAT 2/14 cooperou em ajuda humanitária com o Projeto Quarteirão
Limpo (Clean Block Project), em parceria com o programa Community Violence
Reduction (Redução da Violência Comunitária - CVR), da ONU. Esse projeto foi
desenvolvido em Bel Air, Cité Dieu e Delmas, com a revitalização de 60 casas,
limpeza das ruas e valas e instalação de iluminação (energia solar), com emprego
de mão de obra local. Dessa forma, os militares brasileiros apresentaram à ONU
mais uma capacidade que o Brasil possui para ser um membro permanente do
CSNU. (LIMA, 2017)
As tropas brasileiras realizaram diversas operações conjuntas com a UNPOL,
composta por policiais de diversas nações do mundo. Pode-se citar a Operação Bon
Anné, realizada pelo BRABAT 2/17, em 13 de janeiro de 2013, contando com a
Polícia Nacional haitiana e 34 policiais da UNPOL (figura 7), sendo estes do
Canadá, dos EUA, da Rússia, da Inglaterra, da Jordânia, da Espanha, dentre outros
países, possibilitando maior integração, troca de conhecimentos na área de
segurança, estreitamento dos laços de amizade entre as forças policiais com o
contingente brasileiro, projetando, assim, a imagem do EB no mundo e,
consequentemente, incrementando a inserção do Brasil no cenário internacional.
(BRASIL, 2013a).
Após o período de ações humanitárias emergenciais e de reconstrução em
consequência do terremoto, o Haiti retornou a situação de relativa normalidade, em
que pese as grandes perdas humanas e econômicas sofridas pelo país. Logo, com o
passar do tempo, o CSNU achou por bem reduzir os efetivos da MINUSTAH. Nesse
contexto o Brasil voltou a ter apenas um BRABAT e os efetivos da BRAENGCOY,
que passaram a ser sistematicamente reduzidos, priorizando as ações voltadas para
ajuda humanitária e de engenharia (MENDONÇA, 2017).
Por fim, cabe registrar que o 2º Batalhão de Infantaria de Força de Paz do
contingente brasileiro foi desativado em 6 de junho de 2013, após o Conselho de
Segurança das Nações Unidas verificar que a situação no Haiti já estava em
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melhores condições. Com isso, houve uma redução de efetivo do componente militar
e apenas um Batalhão de Infantaria brasileiro permaneceu em território haitiano.
(2013b).
Em resumo, as atividades do BRABAT 2 sintetizam a evolução da operação
das tropas brasileiras em ajuda humanitária, cujas capacidades foram testadas com
ênfase nas suas funções logísticas, durante a montagem da base e na operação de
seu fluxo de suprimentos necessários às operações. Cabe ressaltar que a
interoperabilidade da Marinha do Brasil e Força Aérea foi muito importante para o
sucesso desse esforço logístico. As lições aprendidas nesse contexto contribuíram
para o emprego do EB em ações subsidiárias em território nacional, principalmente
na maior operação brasileira de logística humanitária da atualidade, a Operação
Acolhida.
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5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como foco principal abordar o emprego das tropas
brasileiras em ajuda humanitária após o terremoto no Haiti e seus reflexos para o
EB, onde se procuraram correlacionar as atividades desenvolvidas pelo componente
militar da MINUSTAH com a doutrina em vigor no Brasil.
Nesse contexto, a segunda seção do trabalho apresentou os principais
aspectos doutrinários atuais em relação à atuação de tropas em ajuda humanitária,
onde se buscou levantar os conceitos e definições relativos ao tema em questão e
suas subdivisões e classificações.
Pode-se concluir que a forma de abordagem do tema difere, principalmente
nos países da OTAN, que submetem a ajuda humanitária ao atendimento de
objetivos militares, pincipalmente de inteligência. O entendimento brasileiro se alinha
nesse sentido, sendo o esforço humanitário aproveitado nas Capacidades Relativas
a Informações e Operações Psicológicas, que objetivam o apoio da população local
às operações militares. Como foi visto, no caso da MINUSTAH, o apoio da
população foi influenciado em grande medida pelo “brasilian way of peacekeeping”,
que fez com que as características culturais brasileiras tornassem a aproximação
com o haitiano facilitada, pois não havia preconceito racial ou social.
Ao se detalhar o estudo dos conceitos da ajuda humanitária e atividades de
ligação civil militar dos Batalhões de Infantaria de Força de Paz, percebeu-se uma
indefinição da dosagem básica de emprego, no caso concreto da MINUSTAH, todas
as peças de manobra eram empregadas em ajuda humanitária juntamente com
operações de patrulhamento e defesa de ponto forte, exigindo flexibilidade no
planejamento do Estado-Maior, principalmente a célula do G9.
Infere-se, então, que a possível atualização dessas dosagens, aumentando o
efetivo de pessoal especializado em assuntos civis nas unidades de infantaria de
força de paz seria uma resposta às crescentes demandas da sociedade
internacional sobre os temas ligados às considerações civis em operações militares.
Ao se detalhar o estudo da estrutura de ajuda humanitária da ONU verificouse que suas atribuições nas atividades ligadas à reconstrução do Haiti estão
baseadas em escritórios. As tarefas e os projetos gerenciados diretamente pelo
OCHA têm uma conotação de controle geral das atividades humanitárias de toda
ordem. Já a atuação em ajuda humanitária dos batalhões brasileiros foi planejada
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pelas seções de assuntos civis do Estado-Maior, a G9, buscando um efetivo
relacionamento com a população civil dentro das áreas de responsabilidade, a fim
de facilitar o cumprimento das missões estabelecidas para o BRABATT.
A quarta seção dessa pesquisa teve como meta mostrar a concepção da
ajuda humanitária do componente militar da MINUSTAH e ressaltar a importância do
Brasil no contexto da ajuda humanitária após o terremoto de 2010. Dessa forma, fica
evidente o papel de liderança brasileira das atividades do braço militar no desastre
em tela, ao desdobrar o Segundo Batalhão de Infantaria de Força de Paz em Porto
Príncipe.
Foram evidenciadas as capacidades logísticas do Brasil em operações
militares, integrando as três forças singulares no transporte dos meios para o reforço
das tropas brasileiras da MINUSTAH após o desastre natural, com a finalidade de
contribuir para a promoção dos direitos humanos e a manutenção da estabilidade
alcançada antes do terremoto. Logo, as atividades de ajuda humanitária receberam
uma prioridade crescente nos planejamentos para a estabilização da situação no
Haiti.
Ao coordenar as ações comunitárias e a consecução de projetos (QIP), a
equipe do G9 pôs em prática a consecução de uma série de atividades, basicamente
relacionadas às ACISO e CIMIC, apresentando formas diferentes na aplicabilidade
da ajuda humanitária no contexto haitiano. Dessa forma, essa experiência trouxe
novos ensinamentos que podem servir de subsídios para a atualização das
definições e melhorias doutrinárias.
Além disso, fica também comprovado que a ajuda humanitária, em grandes
catástrofes não é coordenada pelo componente militar, porém é fundamental a
ligação deste com o componente civil, por meio dos O Lig CIMIC no gerenciamento
das diversas tarefas humanitárias, principalmente nos primeiros momentos após o
desastre natural.
Quanto ao preparo do pessoal, a conclusão advém daquilo que é ministrado
para o pessoal designado para a missão. Como o foco da instrução nas escolas de
formação é operações de guerra, torna-se necessária uma ênfase maior em
operações

de
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e

altos

estudos,

principalmente quanto aos assuntos de integração civil e militar. Ou seja, as
experiências adquiridas na MINUSTAH, são de vital importância na evolução
doutrinária e no ensino militar para o desenvolvimento e consolidação das
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considerações civis como fator da decisão de crescente importância no cenário
atual.
Cabe ressaltar que a preparação adequada em idioma estrangeiro, tem sido
cada vez mais necessária para os militares do Exército Brasileiro. Não somente na
MINUSTAH, bem como nas outras missões de paz ao redor do mundo, o
conhecimento aprofundado do idioma local e do inglês é fundamental para uma
eficiente ligação civil e militar, principalmente em operações interagências
envolvendo ONG. Este fator é um gargalo notadamente decisivo nas operações de
paz, que possuem poucos intérpretes disponíveis.
Logo, ao longo da pesquisa consolidou-se a crescente importância do
envolvimento dos militares em operação com o seu entorno civil. Ratificando essa
consideração, o general americano Charles Krulak desenvolveu um famoso
conceito, a partir do final da década de 1990, da “guerra dos três quarteirões” como
uma das principais lições identificadas a partir dos conflitos na Somália, no Haiti e na
Bósnia. Esse mencionado conceito serviu para exemplificar as dificuldades a serem
vencidas nas operações de amplo espectro, com desafios complexos no campo de
batalha moderno. Krulak considera que o componente militar pode ser empregado
para realizar uma ação militar de grande escala, operações de paz e ajuda
humanitária no espaço de três quarteirões de uma cidade na área de operações.
Em síntese, as forças armadas modernas devem ser treinadas para operar
nessas três condições simultaneamente e, para que essas capacidades sejam
desenvolvidas, o treinamento em todos esses aspectos, além do estímulo da
liderança desde os níveis mais baixos faz-se necessário.
Enfim, o emprego de tropas em ajuda humanitária vem adquirindo uma
conotação cada vez mais decisiva nos conflitos atuais. A experiência dos batalhões
brasileiros no Haiti, nesse contexto, trouxe consideráveis reflexos para o EB, que
poderão ser aplicados nas diversas formas de emprego da força terrestre, como tem
sido observado na Operação Acolhida em Roraima.
Sobre a coordenação civil-militar no âmbito das operações de paz, podemos
considerar que houve uma evolução muito grande nas duas últimas décadas,
principalmente pela experiência na MINUSTAH. Da completa inexistência de normas
e estruturas nesse sentido, nos primeiros contingentes até uma série de documentos
produzidos e seção específica (G9) foram criados nos BRABATT para planejar as
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operações de paz de forma sinérgica com a ajuda humanitária em coordenação com
atores civis.
Passando de um cenário em que múltiplas ONG operavam no mesmo espaço
das operações sem uma comunicação clara entre civis e militares, o que acontecia
apenas em situações específicas e em caso de necessidade de obter apoio em
segurança, para uma efetiva coordenação em virtude da compreensão da
multidimensionalidade e robustez das operações.
Logo, pode-se inferir que a questão central não era a robustez das operações,
mas uma deficiência normativa, estrutural e de procedimentos que não indicavam a
necessidade de uma coordenação civil-militar. A ONU, após o famoso Relatório
Brahimi12, produziu profundas mudanças na maneira de executar operações de paz,
com reflexos positivos para a evolução das relações civis-militares nessas missões,
cujos frutos se estenderam ao caso haitiano.
Nos dias atuais, existe uma política de coordenação civil-militar, bem como
uma série de diretrizes e instruções sobre esse assunto. O tema faz parte dos
módulos de treinamento divulgados pela ONU para serem aplicados na preparação
dos peacekeepers. Pode-se dizer que mesmo que cada um dos atores humanitários
tenha objetivos próprios dentro do ambiente de uma operação de paz, há maior
propensão para a coordenação na ajuda humanitária Os militares brasileiros têm
sido preparados para se relacionarem da melhor maneira possível com os civis
presentes nas áreas operacionais, e de acordo com o preconizado pelas Nações
Unidas para as operações de paz. Sem dúvida, a ajuda humanitária prestada após o
terremoto no Haiti provou que as relações civis-militares são bem desenvolvidas
pelas tropas brasileiras. Por outro lado, os ensinamentos colhidos nas relações
estabelecidas nas operações de paz, seja por militares em missões individuais, seja
integrando tropas constituídas, são utilizados para aperfeiçoar as relações com civis
no Brasil, especialmente nas operações de Garantia da Lei e da Ordem. (AGUILAR,
2017)
Concluindo, a MINUSTAH é a mais importante contribuição do Brasil na
história da ONU. Em regime de rotatividade, compondo 26 contingentes, foram
enviados ao Haiti, milhares de soldados brasileiros. Outro aspecto singular é que
12

O Relatório Brahimi apresentou sugestões claras sobre as condições mínimas necessárias para o êxito das
missões de manutenção da paz da ONU. Entre elas, a atribuição de um mandato claro e específico, a obtenção
do consentimento das partes em conflito e recursos suficientes (ONURIC, 2019).

51

durante os treze anos de existência, a MINUSTAH sempre esteve sob a liderança
brasileira e cumpriu com êxito o seu mandato, na medida em que a mesma teve
papel fundamental para criar as condições necessárias para a condução pacífica de
três ciclos eleitorais, feito inédito na história haitiana, bem como na promoção do
desenvolvimento social e econômico do Haiti (SARDENBERG, 2017).
Em especial, para o Exército Brasileiro, essas experiências, adicionadas
àquelas obtidas pela realização de suas respectivas atividades fim, confere-lhe a
possibilidade de participar em um amplo espectro de operações. Esse fato
incrementa a capacidade dissuasória do país. O emprego em missões de paz de
tropas profissionais, bem preparadas, equipadas e em constante aperfeiçoamento
contribuem diretamente para a segurança, defesa e desenvolvimento e trazem,
ainda, grandes benefícios ao país, à sociedade e às suas Forças Armadas.
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