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RESUMO 
 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) participou da construção de soluções 
político-sociais na República Democrática do Congo (RDC) desde sua independência 
em 1960. A partir de 2010, com o estabelecimento da Missão de Estabilização das 
Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) a ONU procurou 
atender a uma nova fase das Operações de Paz (Op Paz), que passaram a priorizar 
a proteção de civis em seus mandatos. Neste escopo, o Conselho de Segurança da 
ONU implementou, a partir de 2013, a Brigada de Intervenção (FIB) que, sob o 
comando da MONUSCO, buscou o cumprimento dos mandatos de uma forma distinta 
das dinâmicas em vigor até então no sistema de Op Paz das Nações Unidas. Este 
trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da criação e emprego da FIB, no 
recorte temporal de 2013 a 2018, ponderando seus reflexos sobre o cumprimento do 
mandato no nível político e tático. Esta pesquisa apresenta ainda a evolução das Op 
Paz, a caracterização da MONUSCO e seu ambiente operacional como 
condicionantes dos resultados alcançados pela FIB na RDC. Por fim, o estudo conclui 
sobre o êxito limitado do emprego da FIB para o nível político e ganhos significativos 
a curto prazo no nível tático, seguido de estagnação das questões de segurança 
interna no país ao final do período em análise.     
 
Palavras-chave: Brigada de Intervenção (FIB), Missão de Estabilização das Nações 
Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO), República Democrática do 
Congo (RDC) e Operações de Paz (Op Paz). 
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ABSTRACT 
 
 
The United Nations (UN) took part in the construction of political and social solutions 
to the Democratic Republic of Congo (DRC) since its independence in the early 1960. 
In 2010, with the establishment of the United Nations Organization Stabilization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) the UN sought to attend 
a new phase of peacekeeping operations, which emphasizes protection of civilians on 
its mandates. In this context, the UN Security Council implemented, in 2013, the Force 
Intervention Brigade (FIB) that, under MONUSCO’s command, aimed at fulfilling the 
mandate in a distinct dynamic from those in course in the UN peacekeeping system. 
This research aims at presenting an analysis of the creation and employment of FIB, 
in the time frame from 2013 to 2018, considering its reflections on the fulfilment of the 
mandate at the political and tactical level. This paper also presents the evolution of 
peacekeeping operations, the characterization of MONUSCO and its operational 
environment as conditions for the results achieved by FIB in the DRC. Finally, the study 
concludes on the limited success of FIB’s employment at the political level and 
significant short-term gains at the tactical level, followed by stagnation of domestic 
security issues in the country at the end of the researched period.  
 
Key-words: Force Intervention Brigade (FIB), United Nations Organization Stabilization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO), Democratic Republic 
of Congo (DRC) and Peacekeeping Operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil participa das operações de paz da Organização das Nações Unidas 

(ONU) desde 1948. De forma pioneira, o país integrou a missão na Grécia, naquele 

ano, e em 1957 no Egito, com o conhecido Batalhão Suez (CAMPOS et al, 2011, p. 

119). Desde então, o Brasil contribuiu com tropas e meios para mais de 40 missões. 

As operações de paz da ONU evoluíram com o tempo. Seus mandatos, regidos 

pela Carta da ONU, amparam-se no capítulo VI, enquadrados como manutenção da 

paz para solução de disputas, e/ou no capítulo VII, quando se faz necessária a 

imposição da paz frente a atos de agressão (ONU, 2018). Nesse sentido, percebe-se, 

concomitante à participação brasileira na missão no Haiti de 2004 a 2017, que o 

Conselho de Segurança da ONU recorreu com maior frequência aos amparos do 

capítulo VII nas operações mais recentes, deflagradas em cenários voláteis onde 

carecem a manutenção da ordem e segurança. 

Dentre as operações mencionadas, merece destaque a Missão de 

Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO)1, 

que quebrou paradigmas ao conceber, constituir e empregar uma “Force Intervention 

Brigade” (FIB), a partir de 2013. A FIB repensa a estratégia de uso da força e adota 

uma nova abordagem operativa ao buscar a iniciativa e confrontar as ameaças, 

representada por uma pluralidade de grupos armados. Cabe ressaltar, que desde 

2013, as funções de “Force Commander” (FC) e seu Estado Maior (EM), ou Staff, são 

desempenhadas por militares do Exército Brasileiro (EB), evidenciando a pertinência 

da temática. 

A República Democrática do Congo (RDC) é o maior país da África 

Subsaariana, majoritariamente mediterrâneo e com pequeno litoral atlântico. A RDC 

faz fronteira com nove países, possui uma área de cerca de 2.3 milhões de 

quilômetros quadrados, equivalente à extensão dos estados do Amazonas e Pará 

juntos. O país localiza-se na zona equatorial, é banhado pela bacia do rio Congo e 

coberto pela segunda maior floresta tropical do mundo (VISENTINI, 2010, p.4). A RDC 

foi uma ex-colônia belga e tornou-se independente em 1960, porém instabilidades 

sociais e políticas, fomentadas pelas incertezas e disputas da Guerra Fria, alçaram ao 

 
1 Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en Republique Democratique du 
Congo. 
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poder Mobutu Sese Seko2, no então denominado Zaire. Uma sucessão de eventos e 

crises a partir de 1994 culminaram com a tomada do poder por Laurent Kabila3 em 

1997, que alterou o nome do país para República Democrática do Congo.  

A ONU estabeleceu sua primeira missão de paz na RDC em 1960, quando o 

Conselho de Segurança (CS) assinou a resolução 143 em 14 de julho daquele ano, 

criando a Missão das Nações Unidas no Congo (ONUC). Essa missão, incumbida de 

supervisionar a retirada de tropas belgas e assistir o estabelecimento de um governo 

local, estendeu-se até junho 1964. Em 1999, após a assinatura dos Acordos de 

Lusaka4, a ONU criou a Missão das Nações Unidas na República Democrática do 

Congo (MONUC) (CHAVES, 2014). Inicialmente encarregada de supervisionar o 

cessar fogo entre as partes beligerantes da Segunda Guerra do Congo5, a MONUC 

prolongou-se ante um panorama complexo de violência crescente na porção leste da 

RDC, área contestada pela presença de mais de 80 grupos armados6, destacando-se 

o Movimento 23 de Março (M23), as Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda 

(FDLR), as Forças Democráticas Aliadas (ADF), o Exército de Resistência do Senhor 

(LRA) e as milícias Maï Maï como a Aliança dos Patriotas por um Congo Livre e 

Soberano (APCLS) (TULL, 2016).  

 
2 Joseph-Desiré Mobutu era sargento na Força Pública do Congo na década de 1950. Engajou-se na 
luta pela independência, oportunidade na qual passou a desempenhar a função de Secretário de 
Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Ante as tensões da Guerra Fria, aproximou-se dos 
Estados Unidos da América (EUA) em oposição a Patrice Lumumba, herói da independência que 
recebera apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Mobutu liderou então a tomada 
do poder por uma força militar em 1965, desencadeando um governo ditatorial. (VISSENTINI, 2010) 
3 Laurent-Désiré Kabila foi um político congolês que iniciou seu ativismo liderando movimentos 
guerrilheiros no leste do país, envolvendo-se nas denominadas Guerras do Congo entre as etnias 
Tutsis e Hutus. Apoiado por Uganda, Ruanda, Burundi e grupos rebeldes como a Aliança de Forças 
Democráticas para Libertação do Congo-Zaire Kabila marcha para Kinshasa, a capital do país, e depõe 
Mobutu, declarando-se presidente em 1997. (VISSENTINI, 2010)  
4 Acordo de Cessar-Fogo de Lusaka tentou viabilizar o encerramento da Segunda Guerra do Congo 
por meio de um cessar-fogo, da liberação de prisioneiros de guerra e pela intervenção de uma força 
internacional da ONU. Assinaram o acordo Angola, RDC, Namíbia, Ruanda, Uganda, Zâmbia e 
Zimbábue em 10 de julho de 1999 (CHAVES, 2014, p.66).  
5 Foi um conflito armado que teve início em 1998 e terminou oficialmente em 2003. Foi a maior guerra 
da história moderna da África, envolveu oito países e cerca de 25 grupos armados, resultando em 
estimativas de cerca de 4 milhões de mortos e quadro grave de deslocados e refugiados (CHAVES, 
2014, p. 68). 
6 De forma suscinta, todos os grupos armados mencionados a seguir compõe um complexo cenário 
político e social com raízes nas disputas étnicas entre os grupos Hutus e Tutsis (FDLR e ADF 
respectivamente). Ante as ameaças representadas por estes movimentos, pequenas localidades 
organizaram forças militares próprias denominadas Maï Maï. Acrescenta-se a este quadro dissidentes 
das Forças Armadas da RDC (FARDC) que mobilizaram o M23 e o LRA de cunho messiânico com 
origem em Uganda.  
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Neste cenário, uma diversidade de atores operava em uma área com riquezas 

minerais abundantes, como ouro e coltan7, cobertos pela densa floresta tropical 

congolesa em região montanhosa lindeira a fronteiras permeáveis da RDC com a 

República Centro Africana (RCA), Sudão do Sul, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia 

e Zâmbia, no coração dos Grande Lagos Africanos. A conjuntura de recrudescimento 

da violência e incapacidade de cumprir o mandato, especialmente no que tange a 

proteção de civis, levaram a ONU a encerrar a MONUC e estabelecer, pela resolução 

1925 de maio de 2010, a Missão das Nações Unidas para Estabilização da República 

Democrática do Congo (MONUSCO) (ONU, 2010).  

O CS da ONU autorizou à MONUSCO o “uso de todos meios necessários para 

condução do seu mandato, particularmente para a proteção de civis, trabalhadores 

humanitários e defensores dos direitos humanos ante ameaça ou iminência de 

violência física e apoiar o governo congolês em seus esforços de estabilizar e 

consolidar a paz na região.” (ONU, 2010). Esta resolução e suas subsequentes 

renovações de mandato até 2018 foram estabelecidas sob as prerrogativas do 

Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, evidenciando uma tentativa de responder à 

natureza complexa do conflito na região (CHAVES, 2014).  

Neste contexto, a partir de 2013, constituiu-se a FIB, numa pronta resposta à 

capitulação da cidade de Goma8 pelo grupo armado M23 no final de 2012. Esta 

Brigada de Intervenção arquitetou-se por meio da iniciativa PSC Framework9, foi 

mobilizada com pessoal e meios dos países integrantes da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC)10 e subordinada à MONUSCO (ICGLR, 

2013). A constituição de um mecanismo robusto, com maior liberdade para o uso da 

força, reveste a operação de paz na RDC de um pioneirismo e, potencialmente, 

 
7 Coltan é uma liga metálica formada pela mistura de columbita e tantalita, fontes de elementos como 
nióbio e tântalo. Estes materiais, por possuírem propriedades químicas como resistência térmica 
elevada e alta capacidade de condução eletro-magnética, possuem aplicações industriais, 
especialmente como supercondutores em celulares, monitores e satélites, gerando cobiça e interesses 
externos na região. A RDC possui as maiores reservas de coltan do planeta. (VISSENTINI, 2010)  
8 Goma é capital da província do Kivu do Norte, uma das principais cidades do leste da RDC.  
9 Acordo-quadro pela paz, segurança e cooperação para a República Democrática do Congo e região 
foi assinado pelos países da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (ICGLR) e 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) em Addis Abeba no dia 24 de fevereiro 
de 2013. Nele, os signatários acordaram em mobilizar uma força regional subordinada à MONUSCO 
para responder aos desafios de segurança na RDC (ICGLR, 2013).   
10 Southern African Development Community é uma organização criada em 1992, com origens na 
Southern African Development Coordinating Conference (SADCC) de 1980, que tem como objetivos 
alcançar o desenvolvimento, paz e segurança, e crescimento econômico para reduzir a pobreza e 
aumentar os padrões e a qualidade de vida dos países membro. (SADC, 2017)  
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consolida uma nova fase ou geração de missões de paz da ONU (KENKEL, 2013, p. 

132).  

 

1.1 PROBLEMA 

 

As operações de paz são mecanismos para resolução de conflitos que se 

consolidaram a partir de experimentações e evoluíram à medida em que novas 

dinâmicas do combate e das relações internacionais se apresentaram. Em termos 

práticos, tornou-se comum dividir a evolução das operações de paz (Op Paz) em 

gerações (KENKEL, 2013, p.124). Embora não haja consenso quanto à delineação e 

taxonomia proposta, as Op Paz distinguem-se no tempo e seus mandatos 

exemplificam as nuances e novos contornos, assemelhando-se em cinco grandes 

grupos.  

A primeira geração de Op Paz baseava-se no consentimento das partes 

envolvidas, na imparcialidade da intervenção e não empregava a força (exceto em 

autodefesa), estes pilares foram denominados “Holy Trinity” por Bellamy e Williams 

(Bellamy et al. 2010, p.173). Conforme Johan Galtung (1976, p. 282) a “peacekeeping 

clássica” consistiu em interpor forças militares ou observadores entre partes em 

conflito, observando-se o cumprimento de cessar-fogo e acordos. Ressalta-se, neste 

contexto, a participação brasileira com um batalhão na Força de Emergência das 

Nações Unidas (UNEF) em Suez a partir de 1956. Este modelo enfraqueceu-se frente 

à incapacidade de prevenir um novo conflito árabe-israelense na região em 1967, 

somando-se às críticas de congelamento e insolvência de conflitos e questões 

arbitrados pela ONU nas décadas de 70 e 80.  

Com o fim da Guerra Fria, crescente demanda por intervenções da ONU e 

esgotamento do modelo tradicional de “peacekeeping”, surge a segunda geração das 

Op Paz. As operações denominadas multidimensionais nascem com o intuito de 

adequar as Op Paz às novas características dos conflitos e fazer frente a novas 

ameaças como grupos armados, epidemias, pobreza e polarizações étnico-religiosas. 

O Secretário-Geral Boutros Boutros-Ghali11 formulou o modelo com quatro tipos 

fundamentais de operações, conforme a publicação chamada “An Agenda for Peace” 

de 1992, assim delineados: 

 
11 Secretário Geral da ONU no período de 1992 a 1997, natural do Egito, foi diplomata e cientista político 
com especial interesse em direitos humanos e conflitos intra e inter-regionais. (ONU, 2016) 
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“preventive diplomacy (medidas de diplomacia preventiva a serem 
adotadas antes da eclosão do conflito), peacemaking (medidas de promoção 
da paz, como negociação, mediação ou arbitragem, adotadas para produzir 
acordos e tratados de paz), peacekeeping (medidas de manutenção da paz 
nos moldes tradicionais, destinadas a evitar que as partes em conflito 
desrespeitem um acordo assinado) e post-conflict peacebuilding (medidas 
de consolidação da paz [...].traduzidas em fortalecimento institucional, 
desenvolvimento, justiça social e reconciliação nacional. [...]” (ARAÚJO et al, 
2017, grifo nosso).  

O modelo multidimensional procurou integrar as atividades militares às 

demandas humanitárias e de desenvolvimento. Salienta-se, nestes moldes, a 

participação do Brasil com tropas nas missões em Moçambique12 e Angola13. As 

experimentações da ONU na década de 1990, porém, não alcançaram resultados 

satisfatórios na Somália, Ruanda e na Bóznia-Herzegovina (FONTOURA, 2011, p. 15; 

FAGANELLO, 2013, p. 142). O modelo sucumbiu com a perpetração do genocídio de 

Ruanda em 1994 e do massacre de Srebrenica na Bósnia em 1995.  

A ONU debruçou-se então sobre as dificuldades e inoperância das missões de 

paz da década de 1990 e codificou uma série de lições aprendidas no denominado 

“Brahimi Report” (ONU, 2000)14. Fruto deste relatório surge a terceira geração das Op 

Paz “peace enforcement” ou imposição da paz. O uso da força deixa de ser limitado à 

autodefesa, ao passo que a proteção de civis e do mandato se fortalecem em 

detrimento da soberania estatal e imparcialidade, conformando assim o que se 

denominou “Capstone Doctrine” (ONU, 2008)15. Cabe destacar, nesta dinâmica, o 

desdobramento de tropas brasileiras para a missão no Haiti de 2004 a 2017.  

A predominância dos direitos humanos alcançou um novo patamar no contexto 

das Nações Unidas quando organizações não governamentais, lideradas pelos 

Médicos Sem Fronteiras (MSF), propuseram a ideia de intervenção humanitária sob a 

premissa do “droit d’ingérence”16 ou obrigação de interceder. Assim, o CS e 

Assembleia Geral deliberaram sobre o assunto na tentativa de equilibrar o pilar da 

organização de não intervenção com o crescente apogeu dos direitos humanos 

(ICISS, 2001). Dessa forma, a ONU construiu o conceito de responsabilidade de 

 
12 Operação das Nações Unidas em Moçambique (UNOMOZ) estabelecida em 1992. 
13 Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM) estabelecida a partir de 1988.  
14 Documento apresentado ao SG e CSONU contendo recomendações para o desenvolvimento de 
novas operações de paz, baseado em relatórios e lições aprendidas de outras missões da ONU (ONU 
2000) 
15 Documento apresentado ao CSONU contendo recomendações para operações de paz, baseado em 
relatórios e lições aprendidas de outras missões da ONU (ONU 2008). 
16 Faculdade de intervenção sobre território ou Estado que o CSONU atribua violações graves aos 
direitos humanitários. Este conceito construiu-se nos anos 1990 por iniciativa da diplomacia francesa 
(ICISS, 2001). 
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proteger (R2P) consolidado em uma série de resoluções que trouxeram reflexos para 

as Op Paz (ICISS, 2001).  

Nesse diapasão, surge a quarta geração das Op Paz denominada 

“peacebuilding” ou construção da paz. Esta tipologia consiste no emprego robusto da 

força combinando uma intervenção elevada no campo político e demais tarefas 

estatais, com desdobramentos profundos sobre instituições governamentais, justiça, 

ordem e soberania nacional (ONU, 1992 e KENKEL, 2013). O modelo de construção 

da paz vislumbrava a implementação e reorganização de mecanismos estatais, 

mesmo em países com governança limitada, proporcionando a almejada proteção de 

civis prevista na R2P17. Cabe ressaltar que a Missão de Estabilização das Nações 

Unidas no Haiti (MINUSTAH) possuiu mandatos enquadrados na geração 

“peacebuilding”.  

A partir desta contextualização, descortina-se uma quinta geração de Op Paz, 

as alcunhadas missões híbridas (KENKEL, 2013). Este modelo emerge na 

oportunidade em que missões de paz convergem com operações e intervenções de 

organizações regionais. Neste cenário atual, observa-se a redução da participação de 

outrora tradicionais países ocidentais (escandinavos, europeus e da América do 

Norte) nas missões de paz e predominância de tropas e quadros do Sul Global. A 

identificação destes padrões foi registrada no documento “New Horizon Initiative”18, 

apontando novas tendências e demandas das missões no que tange o 

desenvolvimento econômico e estabilidade social (ONU, 2009).  

A MONUSCO caracteriza-se como uma missão híbrida que tem na FIB, 

concertada pela SADC, o cerne da consonância entre entes da ONU e organismos 

regionais partícipes como a União Africana (UA) e membros do ICGLR. Percebe-se, 

ante a conjuntura da RDC, que a MONUSCO aspira contrapor-se às ameaças, novas 

demandas e exigências dos conflitos. O pioneirismo da FIB revestiu-se de importância 

nessa dinâmica das Op Paz e tornou-se, para alguns autores, o ponto de inflexão 

neste enfrentamento.  

 
17 Princípio da responsabilidade de proteger calcado na salvaguarda das populações ante ameaças de 
genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e demais crimes contra a humanidade (ICISS, 2001). 
18 Documento apresentado ao CSONU contendo recomendações para operações de paz, baseado em 
relatórios e lições aprendidas de outras missões da ONU (ONU 2009). 
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Nesta perspectiva proposta, formulou-se o seguinte problema: Em que medida 

a FIB, através do emprego de suas capacidades, contribui para o cumprimento do 

mandado das Op Paz híbridas como a MONUSCO, nos níveis político e tático? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o emprego da FIB e suas capacidades ponderando sobre os reflexos 

para o cumprimento do mandato da MONUSCO na RDC, nos níveis político e tático. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. estudar a evolução das operações de paz a partir da expedição do Relatório 

Brahimi em 2000, identificando inovações e abordagens estratégico-operacionais 

implementadas. 

b. caracterizar a MONUSCO, seu ambiente operacional e evolução histórica, 

destacando-se o período de 2013 a 2018. 

c. estudar a criação e implementação da FIB na MONUSCO, suas 

características, capacidades, limitações e emprego de 2013 a 2018, ressaltando-se 

suas ações em prol do cumprimento do mandato e críticas. 

d. estimar os reflexos da FIB no cumprimento do mandato nos níveis político e 

tático.  

e. avaliar contribuições, evoluções doutrinárias e lições aprendidas do emprego 

da FIB, elencando reflexos para preparação de futuros contingentes do EB nas Op 

Paz híbridas. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

O emprego da FIB contribuiu de forma limitada no nível político para o 

cumprimento do mandato da MONUSCO. Todavia, no nível tático, a Brigada de 

Intervenção obteve sucesso relativo no enfrentamento das ameaças à estabilidade da 

RDC, com significativos avanços no curto prazo e certa estagnação no médio prazo.  
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho delimita-se ao estudo da FIB na MONUSCO, abrangendo o 

período de 2013 a 2018. Com o intuito de embasar e identificar condicionantes que 

motivaram a evolução das operações de paz, esta pesquisa recorreu a fontes em 

português, inglês e francês, publicadas de 2000 a 2018. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A pertinência do trabalho ampara-se no anseio brasileiro em tornar-se um ator 

de maior relevância no panorama internacional. Neste contexto, a Política Nacional 

de Defesa (PND) expõe que “para ampliar a projeção do País no concerto mundial e 

reafirmar seu compromisso com a defesa da paz [...] o Brasil deverá [...] desempenhar 

responsabilidades crescentes em ações humanitárias e em missões de paz sob a 

égide de organismos multilaterais[...]” (BRASIL, 2012, p.33). Este trabalho se 

debruçará justamente sobre a evolução dessas Op Paz, especialmente as 

denominadas híbridas como a MONUSCO, cuja compreensão corrobora com as 

responsabilidades e orientações elencadas na PND de “participação em operações 

estabelecidas ou autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU” (BRASIL, 2012, 

p. 33).  

Neste contexto, a tradição e participação do Brasil em operações de paz tem 

acompanhado a implementação de modelos/gerações de missões e concomitante 

evolução da doutrina na presente temática. É mister destacar que com o término da 

MINUSTAH em 2017, o Brasil contribui com tropas desdobradas apenas na Força 

Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), com predominância do vetor 

marítimo. Em contrapartida, o país assumiu tarefas de coordenação e comando militar 

na própria UNIFIL e na MONUSCO, aumentando a visibilidade brasileira neste 

cenário. Depreende-se que o acompanhamento dos conhecimentos e doutrina 

implementados pela constituição da FIB na MONUSCO crescem de relevância para 

amenizar o potencial hiato da participação com tropas em novas operações de paz da 

ONU num panorama prospectivo.  

A RDC situa-se no entorno estratégico brasileiro que “inclui o Atlântico Sul e os 

países lindeiros da África” (BRASIL, 2013, p.21) e é membro da Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Conforme o artigo 4º da Constituição 
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Federal, dentre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil estão a 

defesa da paz, a solução pacífica de conflitos e a cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade. Neste diapasão, a Política Externa Brasileira prioriza 

“participar de operações em países com os quais mantemos laços históricos e 

culturais mais próximos, como nas missões realizadas em Angola, Moçambique e 

Timor-Leste, e, mais recentemente, no Haiti e no Líbano[...]”, evidenciando a 

relevância do acompanhamento da MONUSCO e o cumprimento de seu mandato em 

um cenário complexo com sua pluralidade de interesses e atores.  

Por fim, ressalta-se a importância da produção de literatura e do debate sobre 

o emprego da força em operações de paz com postura ofensiva e sua proatividade 

em relação ao enfrentamento de ameaças, em um ambiente de crescente incertezas. 

Neste contexto, sobressai o antagonismo entre a maior liberdade para uso da força e 

a necessidade de manutenção da imparcialidade e do respeito à soberania dos 

estados, pilares das Op Paz. Insere-se na aludida conjuntura as críticas e 

ponderações sobre o emprego da FIB na MONUSCO. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O estudo das operações de paz abrange uma pluralidade de conteúdo. Este 

trabalho fundamenta-se, inicialmente, na relevância da presente temática nos 

documentos de Defesa nos níveis político e estratégico nacionais.  

A Política Nacional de Defesa (PND) estabelece como objetivo nacional de 

defesa (OND) “contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais” (BRASIL, 2013). Neste sentido, a Estratégia Nacional de Defesa (END) 

prevê como estratégias de defesa a promoção da integração regional, da cooperação 

internacional e a “atuação em organismos internacionais”. Como ações estratégicas a 

END orienta o desenvolvimento de capacidades das Forças Armadas para o 

desempenho das responsabilidades crescentes em operações internacionais, sob 

mandato de organismos multilaterais, o aperfeiçoamento e adestramento de civis e 

militares para participação em operações internacionais e a atuação em foros 

multilaterais e mecanismos inter-regionais. Tudo com o intuito de apoiar “à política 

exterior, com ênfase nas operações de paz e ações humanitárias, integrando Forças 

da ONU ou [...] organismos multilaterais da região” (BRASIL, 2013). 

Acompanhando as prescrições da PND e END a Política Setorial de Defesa 

(PSD) estabelece como objetivo setorial de defesa (OSD) “incrementar o apoio à 

política externa [...] em consonância com os interesses nacionais para promover a 

confiança mútua [...] visando à solução pacífica de eventuais conflitos [...] além de 

contribuir para a paz e segurança internacional.” (BRASIL, 2019). Neste diapasão, a 

PSD elenca como ação setorial de defesa “participar de operações de paz”. Dentro 

desta perspectiva, o EB elencou como um objetivo estratégico “ampliar a projeção do 

Exército no cenário internacional”, para tanto adotará como estratégias o “incremento 

da atuação da Diplomacia Militar” e o “aumento da capacidade de projeção de poder”. 

A Força estabeleceu assim, como ações estratégicas, “aprofundar e ampliar a 

cooperação com os países do entorno estratégico”, dentre os quais enquadra-se a 

República Democrática do Congo, e “preparar forças para atuar em missões de paz”.  

Observa-se do exposto, o alinhamento entre políticas e estratégias, nos 

diferentes níveis nacionais, bem como a pertinência e amparo do estudo das 

operações de paz que, de forma transversal, perpassam objetivos e ações no campo 

da Defesa. Cabe ressaltar, no intuito de embasar de forma preliminar esta pesquisa 
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nos documentos político-estratégicos, alguns aspectos elencados pela minuta do Livro 

Branco da Defesa Nacional de 2016, a saber:  

“A par de iniciativas diplomáticas de que o Brasil tem participado ativamente 
para a solução pacífica dos conflitos e diminuição de tensões, no continente 
americano ou fora dele, uma expressão evidente da crescente importância 
do Brasil na área da paz e da segurança tem sido sua participação em 
operações de paz. Tais operações são um dos principais instrumentos à 
disposição da comunidade internacional para lidar com ameaças de conflito, 
bem como evitar que países em situações de pós-conflito vejam ressurgir a 
violência armada. Ao lado das agências, fundos e programas da ONU, as 
missões de paz são importante face da Organização, uma vez que 
representam a principal forma de ação militar legal e legítima da 
comunidade internacional para garantir a segurança coletiva” (BRASIL, 
2016, grifo nosso) 

O mesmo documento elucida ainda que o Brasil entende que há uma distinção 

entre as missões de paz e os conflitos. Reitera que a construção da paz se sustenta 

na imparcialidade da ONU como agente, conferindo-lhe a legitimidade e validade 

política. Nesta concertação, o Brasil compreende que as missões de paz propiciam às 

partes em litígio um ambiente de segurança capaz de assentar bases para uma paz 

duradoura.  

Convém ressaltar que a literatura no âmbito da Defesa sustenta que as 

operações de paz devem apoiar-se sobre quatro elementos: segurança, 

fortalecimento institucional, reconciliação nacional e desenvolvimento. O Brasil busca, 

tanto no debate conceitual sobre a elaboração das diretrizes da ONU sobre o tema, 

quanto na atuação das suas Forças Armadas nessas missões, pautar suas ações pelo 

equilíbrio entre esses elementos na solução pacífica de controvérsias internacionais. 

A atuação brasileira nas missões de paz tem se distinguido pelo esforço na 

reconstrução dos países em suas bases sociais e no fomento ao desenvolvimento 

econômico sustentável. Neste contexto, o LBDN reitera que estes esforços almejam 

a promoção de programas inovadores de cooperação técnica em áreas onde o Brasil 

tem destacada relevância no panorama mundial como as de segurança alimentar, 

agricultura, capacitação profissional, saúde, segurança e infraestrutura. 

Convém, neste primeiro momento, tecer algumas considerações sobre 

aspectos conjunturais prospectivos e as operações de paz abordadas pelo Cenário 

de Defesa 2020-2039, elaborado pela Assessoria Especial de Planejamento 

(ASPLAN) do MD em 2017. No âmbito mundial, circunscrita à dimensão econômica, 

o documento indica que a busca por recursos naturais será impulsionada pelo 

crescente desenvolvimento das nações, gerando cobiça por áreas continentais ainda 



21 

 

não exploradas, a exemplo da porção mediterrânea da RDC. No campo social a 

referência pontua que a globalização promoverá enriquecimentos regionalizados, 

alimentando conflitos internos e externos que provavelmente esmaecerão somente 

com a diminuição das desigualdades e consequente redução da pobreza. Salienta-se 

que estas questões são latentes no contexto em que a MONUSCO opera. 

Na dimensão política, o Cenário de Defesa 2020-2039 aduz que a ONU tende 

a permanecer como instância para solução de conflitos inter e intraestatais, 

incrementada pela formação de coalizões multinacionais para sanções políticas, 

econômicas e militares, como ocorre na RDC com o envolvimento da ICGLR e seus 

membros. Neste interim, a referência pondera a permanência do continente africano 

como uma das regiões conflituosas no globo, onde interesses escusos patrocinam 

facções combatentes, o terrorismo e a fragmentação de Estados.  

Por fim, na dimensão militar, o documento corrobora com a tese de prevalência 

dos conflitos assimétricos e híbridos ante os convencionais. Inseridos nestas 

dinâmicas, combatentes irregulares e organizações criminosas atuarão em áreas 

densamente povoadas, proporcionando-lhes anonimato, facilidades logísticas e 

potencialização de riscos e danos colaterais. Em função da instabilidade local e 

fragilidade dos Estados, é provável o crescimento dos conflitos assimétricos e híbridos 

na África. Observa-se nestas considerações estreita afinidade com a temática do 

estudo em pauta.  

 

2.1 AS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU E SEU AMPARO  

 

A Carta das Nações Unidas foi assinada em 26 de junho de 1945 em São 

Francisco, após o término da Conferência das Nações Unidas sobre Organização 

Internacional e entrou em vigor a 24 de outubro daquele ano. No inciso 7, do artigo 2, 

do capítulo 1, prescreve como um dos princípios que: 

“Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a 
intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de 
qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma 
solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não 
prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do Capítulo 
VII.” (ONU, 1945, grifo nosso)” 

As operações de paz da ONU estão previstas na Carta das Nações Unidas, 

em seus capítulos VI, VII e complementada pelo VIII, dos quais ressalta-se:  

Capítulo VI – Solução Pacífica de Controvérsias 
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[...] Artigo 33 - As partes em uma controvérsia, que possa vir a constituir uma 
ameaça à paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, 
chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, 
arbitragem, solução judicial, recurso a organismos ou acordos regionais, ou 
a qualquer outro meio pacífico à escolha [...] 
Artigo 36 - 1. O Conselho de Segurança poderá, em qualquer fase de uma 
controvérsia da natureza a que se refere o artigo 33, ou de uma situação de 
natureza semelhante, recomendar procedimentos ou métodos de 
solução apropriados.  
2. O Conselho de Segurança deverá tomar em consideração procedimentos 
para a solução de uma controvérsia que já tenha sido adotado pelas partes 
[...]  
Artigo 37 – 1. O Conselho de Segurança poderá em qualquer fase de uma 
controvérsia [...] recomendar procedimentos ou métodos de solução 
apropriados à sua solução [...] 
 
Capítulo VII – Ação relativa a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de 
agressão.  
Artigo 40 – A fim de evitar que a situação se agrave, o Conselho de 
Segurança poderá [...] convidar as partes interessadas a aceitarem as 
medidas provisórias que lhe pareçam necessárias ou aconselháveis [...] 
Artigo 42 – No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas 
previstas [...] são inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças 
aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou 
restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá 
compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das 
forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. 

Capítulo VIII – Acordos Regionais  
Artigo 52 [...] Nada na presente Carta impede a existência de acordos ou 
de entidades regionais, destinadas a tratar dos assuntos relativos à 
manutenção da paz e da segurança internacionais que forem suscetíveis de 
uma ação regional [...].  
Artigo 53 [...] O Conselho de Segurança utilizará, quando for o caso, tais 
acordos e entidades regionais para ação coercitiva sob a sua própria 
autoridade. (ONU, 1945, grifo nosso). 

É pertinente elencar que as premissas básicas das operações de paz são: o 

uso da força apenas em autodefesa ou na defesa do mandato concedido pelo 

Conselho de Segurança da ONU, imparcialidade e o consentimento das partes. 

Assim, as missões de paz da ONU são instrumentos por meio dos quais a 

Organização ajuda a preservar a paz que esteja ameaçada ou tenha sido 

restabelecida após um conflito, não constituindo uma forma de intervenção em conflito 

militar em favor de um lado ou de outro.  

 

2.2 O MANDATO DA MONUSCO E A CONSTITUIÇÃO DA FIB 

 O Conselho de Segurança da ONU é a instância responsável pela mobilização 

e permanência das Op Paz em áreas litigiosas. Neste sentido, A resolução 2409 de 

27 de março de 2018 apresentou ao CS as demandas da MONUSCO e o colegiado 

decidiu estender o mandato, nos seguintes termos:  
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[...] Reafirmando os princípios de manutenção da paz, incluindo o 
consentimento entre as partes, imparcialidade, não uso da força, exceto 
para autodefesa e defesa do mandato, e reconhecendo que cada mandato 
e cada missão é específica em suas necessidades e particularidades do país 
[...] Reafirmando o forte compromisso com a soberania, independência, 
unidade e integridade territorial da RDC bem como dos Estados da região e 
enfatizando a necessidade de respeitar os princípios de não intervenção, 
boa vizinhança e cooperação regional [...] profundamente preocupado com 
os relatórios de crescimento de sérias violações aos abusos e direitos 
humanos [...] decide estender até 31 de março de 2019 o mandato da 
MONUSCO na RDC, incluindo, de forma excepcional e sem criar precedentes 
ou prejudicar qualquer princípio das operações de paz, sua Brigada de 
Intervenção (ONU, 2018, grifo nosso). 

 Neste contexto, é válido destacar ainda, do mandato mencionado, as nuances 

e prerrogativas da FIB, assim descritas em parte:  

[...] Neutralizar grupos armados através da FIB sob comando do FC da 
MONUSCO: em apoio às autoridades da RDC, baseado na coleção de 
informações e análises, e tendo total responsabilidade para proteção de civis 
e mitigação dos riscos envolvidos, durante e após qualquer operação militar, 
desenvolver operações ofensivas pontuais na RDC através da FIB em 
apoio da MONUSCO como um todo, de forma unilateral ou conjunta com 
as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) [...] (ONU, 
2018, grifo nosso) 

Por fim resgatar os fundamentos, o amparo da criação da FIB, no ano de 2013, 

e sua constituição por meio da resolução 2098, ressaltando-se:  

[...] Recebendo os esforços do Secretário Geral da ONU, da ICGLR, SADC, 
UA de restaurar a paz e a segurança na RDC [...] reiterando a profunda 
preocupação com a crise humanitária e de segurança no Kivu do Norte 
devido às atividades de desestabilização do movimento M23 e demais grupos 
armados congoleses e estrangeiros [...] estabelecimento de uma “Brigada 
de Intervenção” dentro da MONUSCO, baseada na ideia inicial concebida 
pela ICGLR e apoiada pela SADC [...] composta por três batalhões de 
infantaria, um de artilharia e uma companhia de forças especiais e 
reconhecimento com quartel general na cidade de Goma, sob o comando 
do FC da MONUSCO, com a responsabilidade de neutralizar grupos 
armados [...] contribuindo para a redução da ameaça [...] criando espaço 
para atividades de estabilização [...] (ONU, 2013, grifo nosso).  

 

 

Figura 1- Organograma da FIB 

Fonte: autor 
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2.3 NOVOS CONCEITOS, O USO DA FORÇA E A EVOLUÇÃO DAS OP PAZ 

 

Quanto aos conceitos que procuram definir a complexidade dos conflitos atuais 

e do ambiente operacional no qual se inserem ressalta-se que segundo Clausewitz 

(1989, p.153) “todo combate se realiza, por assim dizer, numa espécie de penumbra, 

que como uma névoa ou clarão do luar tende[...] a fazer com que as coisas pareçam 

[...] maiores do que realmente são”. Também, é relevante destacar a definição de 

guerra híbrida que Leal (2015, p.6-7) pontua como sendo “a combinação de múltiplas 

ferramentas de guerra convencional e não convencional [...], combinando-se métodos 

diplomáticos, econômicos, políticos e outros métodos não militares, em vez de lutar 

uma guerra aberta”, que guarda peculiar semelhança ao contexto em que se inserem 

as operações de paz, como a da MONUSCO. 

 É pertinente pontuar o estudo consolidado, em 2017, pelo General brasileiro 

Santos Cruz intitulado “Improving Security of United Nations Peacekeepers: We need 

to change the way we are doing business”. Este relatório, entregue ao CS ONU, tem 

por objetivo analisar as causas das fatalidades ocorridas nas Op Paz por atos 

violentos, indicando ações práticas de curto e longo prazo a serem implementadas 

para, nas palavras daquele oficial, “mudar o jeito que fazemos negócio!”. Do 

documento salienta-se o estudo estatístico e constatação que “as fatalidades estão 

aumentando nas Op Paz da ONU, pois “os Estados membro estão falhando ao se 

adaptar às medidas necessárias para operar com segurança em ambientes perigosos” 

(CRUZ et al. 2017). Os autores apontam que há uma “síndrome” que tende a 

“determinar uma postura defensiva em detrimento do desenvolvimento da iniciativa, 

liberdade de movimento e de intervir primeiro ante atores hostis”. Desta radiografia 

atual das Op Paz depreende-se que as missões como a MONUSCO navegam em 

mares desconhecidos onde o capacete azul e a bandeira da ONU deixaram de 

oferecer uma proteção natural.  

 Dentro desta perspectiva, é imperativo discorrer, de forma sucinta, sobre o uso 

da força em missões de paz. Fruto dos estudos e acompanhamento das operações 

desenvolvidas pela ONU, o Departamento de Operações de Paz (DPO), antigo DPKO, 

consolidou um documento sobre o uso da força intitulado “Use of Force by Military 

Components in United Nations Peacekeeping Operations”. Estas orientações têm por 

objetivo discorrer sobre considerações nos níveis estratégico, operacional e tático 
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para emprego da força nas missões da ONU. Em um primeiro momento é mister 

apresentar a definição de “força”. 

Força é definida como o uso, ou ameaça de uso, de meios físicos para impor 
sua vontade. Em operações de paz, os peacekeepers estão autorizados a 
usar a força para autodefesa e para executarem seus mandatos e tarefas 
em situações apropriadas. Dependendo do mandato, isto pode incluir a 
autorização para o uso da força para a proteção de civis. O objetivo do uso 
da força em operações de paz é influenciar, deter, não necessariamente 
derrotar as ameaças [...] em alguns casos, o uso da força pode ser autorizado 
para responder a outras ameaças, incluindo aquelas causadas por forças cuja 
intenção seja de enfrentamento ao processo de paz.”  (ONU, 2017, grifo 
nosso) 

Partindo desta premissa, o DPO estabelece que a base legal para o uso da 

força advém do próprio mandato da missão e reflete as nuances da resolução adotada 

pelo Conselho de Segurança. Dessa forma, entende-se que este recurso deve ser 

utilizado para autodefesa e demais situações especificadas no mandato e 

consequente regras de engajamento. Cabe destacar que o uso da força nas missões 

de paz seguirá as leis internacionais, incluindo os direitos, normas e princípios 

humanitários.  

Estabeleceu-se como princípios para o uso da força a gradação, a 

necessidade, a proporcionalidade, a legalidade, distinção, precaução, humanidade e 

a responsabilidade (no sentido de prestação de contas aos fatos ocorridos). Especial 

atenção é dada às responsabilidades de toda a cadeia de comando e suas lideranças. 

A referência ressalta que o Force Commander tem a obrigação de disseminar as 

regras de engajamento e conscientizar seus subordinados sobre a responsabilidade 

de manter-se fiel às determinações.  

Com o intuito de mitigar os confrontos e corroborar com a solução pacífica das 

hostilidades, o DPO determina que os contingentes militares se empenhem em buscar 

alternativas para o uso da força. Para tanto, deverão evitar o enfrentamento das 

ameaças por meio de mediações, negociações e emprego dos demais órgãos civis 

da missão. De qualquer forma, na ausência de alternativas, os peacekeepers devem 

estar preparados para agir de forma decisiva com os níveis adequados da força para 

alcançar os objetivos autorizados pelo mandato e respaldados pelas regras de 

engajamento.  

Nesta perspectiva, o documento prescreve a gradação na aplicação do 

denominado uso do contínuo da força19, cuja premissa é “a gradativa aplicação dos 

 
19 Use of Force Continuum (ONU, 2017). 
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níveis ascendentes de força” par a consecução dos objetivos com o emprego mínimo 

da força necessária. Esta orientação enfatiza que os contingentes militares não devem 

fazer uso da força em excesso, contribuindo para redução das baixas e danos 

causados à vida e à propriedade. Nestes espectros do uso da força todas precauções 

devem ser adotadas para minimizar os riscos e os danos colaterais.  

O DPO classifica a aplicação da gradação do uso da força em três grandes 

níveis. Em um primeiro nível reitera que a presença física das autoridades tem, por si 

só, a capacidade de dissuadir eventuais intensões hostis. Por presença física 

entende-se o patrulhamento a pé ou motorizado, o uso de ordens verbais e a 

persuasão dos agentes da missão. O contínuo da força, em um segundo momento, 

orienta o emprego de força não letal para “compelir ou dissuadir agressores” por meio 

de instrumentos que não causem morte ou ferimentos graves. Neste interim, estão 

inclusas medidas de controle de distúrbios, emprego de agentes fumígenos e gases, 

granadas de luz e som, bem como projetis denominados “soft kinectic”20. Em última 

instância, os contingentes poderão fazer uso de força letal como recurso em situações 

contra ato hostil ou intenção clara de causar morte ou danos graves à integridade 

física das pessoas. Destaca-se que os agentes devem seguir estritamente as 

especificidades das regras de engajamento previstas para a missão. 

Neste escopo, o DPO compilou ainda considerações para os diferentes níveis 

decisórios envolvidos nas Op Paz. Ao nível estratégico orienta que o enquadramento 

do uso da força seja detalhado no Conceito Militar da Operação (CONOPS) atendendo 

a concertação política e que oriente o componente militar no apoio adequado à 

consecução dos objetivos da missão, previstos no mandato. Para o nível operacional 

a referência aduz que o uso da força não é exclusivamente militar e que outros 

componentes da missão ligados aos poderes político, social e econômico devem estar 

em sinergia com o contingente militar, pois há desdobramentos do uso da força em 

todas esferas da missão de paz. Ressalta-se que o planejamento operacional do 

Force Commander deverá considerar uma diversidade de cenários e prescrever ou 

restringir adequadamente o uso do contínuo da força consolidando as regras de 

engajamento. Já no nível tático, o DPO orienta a exaustiva preparação dos efetivos 

 
20 O documento informa que o uso de munições com projetis de borracha em operações de paz foi 
descontinuado em 31 de dezembro de 2016. Assim, os contingentes só têm autorização para utilizar 
novas soluções não letais como projetis em materiais macios e com atenuadores de energia, que 
reduzem os danos causados no agente perturbador.  
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militares à pronta resposta e avaliação coerente dos riscos durante a execução e 

desenvolvimento das tarefas. Salienta-se a prerrogativa dos comandantes, nos 

diferentes níveis, e suas responsabilidades por fazer uso ou não da força, 

especialmente para a preservação de vidas.  

Complementando os conceitos de uso da força, convém elencar a crescente 

necessidade de manutenção da credibilidade da ONU e seus países membros ao 

adotarem as posturas proativas da presença e uso robusto da força. Neste diapasão, 

o DPO postula que os contingentes sejam flexíveis e respondam às ameaças de forma 

adequada, atendendo aos pilares de segurança da missão e seu pessoal, da 

execução fiel do mandato e da proteção inalienável de civis. Para tanto, as missões 

de paz trabalham para dispor de consciência situacional adequada e inteligência 

confiável para antecipar-se às ameaças oportunamente.  

 Em resumo, identifica-se novos aspectos inerentes às missões híbridas, ou de 

quinta geração, como o ineditismo de demandas operacionais em um contexto de 

guerra assimétrica em ambiente plural de agentes e ameaças, e a transversalidade 

do uso da força pelos contingentes militares. Estas constatações feitas pela ONU e 

estudiosos no assunto emolduram os desafios enfrentados pelas operações de paz 

para o cumprimento dos mandatos acordados.  

 

2.4 A GEOPOLÍTICA DOS GRANDES LAGOS E O CONCEITO DE ESTADOS 

FALIDOS 

 

 O nome Grandes Lagos tem origem nas bacias e massas d’água situadas na 

porção centro-leste do continente africano. Para os propósitos deste estudo, 

corroborado pela proximidade da entidade com a FIB, adotou-se a terminologia e 

recorte geográfico estabelecido pela Conferência Internacional da Região dos 

Grandes Lagos. A ICGLR considera todos países circunvizinhos dos lagos como 

integrantes dessa, digamos, macrorregião, composta por: Ruanda, Burundi, Uganda, 

Tanzânia, Zâmbia, República do Congo, República Centro Africana, Sudão do Sul, 

Quênia, Sudão e República Democrática do Congo.  

 Este grupo de países constitui uma rede complexa de interações políticas, 

econômicas e sociais com implicações significativas para a paz, segurança e 

governança do continente. É uma região com conflitos intrinsicamente ligados e com 

desafios comuns oriundos, em sua maioria, do colonialismo e de ordenamentos 
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nacionais tardios. As características dos conflitos na região dos Grandes Lagos foram 

assim descritas por Patrick Kanyangara em seu artigo “Conflict in the Great Lakes 

Region: Root Causes, Dynamics and Effects”: 

A categorização clássica dos conflitos interestatais e intraestatais na região 
dos Grandes Lagos parece não se aplicar, uma vez que os conflitos tendem 
a se expandir geograficamente e seus epicentros se alternam. [...] Os 
conflitos são complexos e dinâmicos envolvendo múltiplos atores regionais e 
internacionais em uma espécie de rede. Todavia, esses enfrentamentos têm 
características comuns relacionadas a questões de governança, identidade 
nacional, violência estrutural, exploração e acesso a recursos naturais. A 
inabilidade dos governos de gerenciar sociedades multiétnicas pelo acesso 
igualitário aos recursos, justiça e inclusão política criam o contexto para os 
conflitos que se desenvolvem sob mandos de elites político-sociais num 
ambiente onde prevalece a discriminação. As dificuldades para atender, de 
forma igualitária, às necessidades básicas de vários grupos étnicos 
enfraquecem as capacidades políticas dos Estados e sua consequente 
habilidade de promover a segurança e garantir a vida dos cidadãos.” 
(KANYANGARA, 2016).  

 

Figura 2- Macrorregião dos Grandes Lagos 

Fonte: autor 

Este breve panorama retrata a complexidade do ambiente operacional em que 

se insere a MONUSCO, tema explorado com maior profundidade no próximo capítulo. 

Nesta oportunidade, convém apresentar algumas considerações geopolíticas da 

região dos Grandes Lagos.  

 Roberto Manfra em sua obra, define que a geopolítica insere-se no campo da 

Ciência Política e não da Geografia. O autor postula que aquela ciência é a sinergia 
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entre as influências geográficas “nos estudos, planejamentos e decisões políticas”, 

com consequências para fixação dos objetivos do Estado e seus interesses. Partindo 

dessa premissa, René Lemarchand, em uma perspectiva histórica, traça um 

paralelismo entre os estudos de Mackinder e sua Teoria do Poder Terrestre e a região 

dos Grandes Lagos.  

 Halford John Mackinder, um dos fundadores da geopolítica clássica, 

preconizou que o “o centro natural da nova época era a Eurásia, imensa massa de 

terra que chamou de Terra Central ou Coração da Terra” (MANFRA, 2006, p.110). 

Mackinder determinou que este “Heartland” proporcionaria, a quem o controlasse, 

domínio e capacidade de projetar poder sobre todo entorno, denominado Crescente 

Interior ou Marginal. Como pontua Manfra, “a Teoria do Poder Terrestre de Mackinder 

teria uma concepção ofensiva” e estaria lastrada nas grandes porções de terras 

mediterrâneas.  

 A partir deste pensamento, Lemarchand deduziu que, de forma semelhante, o 

“grande vale que se estende no sentido norte sul, ao longo das bacias do Congo-Nilo 

e dos lagos Tanganyika e Edward, representam o centro da vastidão geográfica 

africana”. Este “core” abrange um bloco habitado por grupos de origens históricas 

comuns com tangências culturais importantes, e está debruçado sobre recursos 

minerais e ecológicos significativos que moldam a geopolítica regional. Assim, 

Lemarchand caracteriza o “heartland” africano e exemplifica suas considerações com 

a cobiça colonial na região.  

 Em seu livro, “The Dynamics of Violence in Central Africa”, Lemarchand 

aprofunda-se e define como epicentro do “heartland” a “zona interlacustre que inclui 

Ruanda, Burundi, Uganda e a República Democrática do Congo”. O autor rememora 

as disputas entre as então potências neocolonialistas no continente como a 

representação dos primeiros antagonismos geopolíticos africanos. Com as iniciativas 

inglesas da ferrovia Cabo-Cairo vislumbrada por Cecil Rhodes, o Mapa Cor de Rosa 

do português Henrique de Barros Gomes e a almejada ligação entre os domínios 

franceses de Dacar à Somália desdobraram-se disputas cujo cerne envolvia o controle 

da macrorregião dos Grandes Lagos.  

 Por fim, observa-se que a incapacidade das metrópoles em controlarem essa 

área pivô continental frustrou as esperanças de hegemonia no continente. Esta 

dinâmica corroborou para a fragmentação da área e consequente surgimento, a partir 

da década de 1960, de inúmeros Estados no “heartland” africano. A compreensão da 
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relevância geopolítica da região dos Grandes Lagos é essencial para o entendimento 

do sucesso ou fracasso do mandato da MONUSCO na RDC.  

 

2.5 CONSIDERAÇÕES OPERACIONAIS E AS OPERAÇÕES BASEADAS EM 

EFEITOS 

 

 A fim de elucidar as questões operacionais sobre o tema em questão, 

apresenta-se a seguir algumas considerações doutrinárias brasileiras das operações 

de paz. O conceito operativo do Exército considera que no amplo espectro dos 

conflitos prevalecerá a “combinação, simultânea ou sucessiva, de operações 

ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências, ocorrendo 

situação de guerra e não guerra.” (BRASIL, 2017, p.2-16). Neste contexto, fatores da 

decisão e o desenrolar das próprias operações determinarão a preponderância de 

uma operação sobre a outra.  

 Por espectro dos conflitos entende-se o estado dos antagonismos/tensões 

entre os agentes que pode enquadrar-se numa situação de paz, crise ou conflito 

armado. Partindo dessas premissas, pondera-se o emprego de força e/ou da 

negociação pelas partes envolvidas. 

 De uma maneira geral, a doutrina classifica as operações em dois grandes 

grupos: operações básicas e operações complementares. As primeiras dividem-se em 

operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências. 

Ressalta-se que, apesar desta classificação, entende-se que as operações e atitudes 

podem ser combinadas, proporcionando flexibilidade para alcançar o estado final 

desejado da campanha.  

 Esta pesquisa se debruça sobre as operações de cooperação e coordenação 

com agências, assim definida pelo Manual de Operações EB70-MC-10.223:  

 “São operações executadas [...] em apoio aos órgãos ou instituições 
(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais 
ou internacionais), definidos genericamente como agências. Destinam-se a 
conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou 

propósitos convergentes que atendam ao bem comum.” 

 Nas operações de cooperação e coordenação com agências a liberdade de 

ação dos comandantes e suas forças é limitada por normas legais que autorizam o 

emprego da tropa. Logo, o emprego é episódico e limita-se no espaço e no tempo. 

Percebe-se assim, a proximidade com o ambiente que a FIB opera na MONUSCO 
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onde seu emprego enquadra-se, obrigatoriamente, nas regras de engajamento da 

missão, derivadas do mandato.  

 Na temática, a doutrina complementa que essas operações enquadram: “a 

garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, atribuições 

subsidiárias, prevenção e combate ao terrorismo, operações sob a égide de 

organismos internacionais, em apoio à política externa em tempo de paz ou crise, e 

outras operações em situação de não guerra”. Assim, caracterizam-se pelo uso 

limitado da força, pela estreita coordenação com outros órgãos, pela execução de 

tarefas atípicas, pela conjunção dos esforços militares com os campos políticos, 

econômicos e humanitários. Elas se desenvolvem em ambientes onde prevalecem a 

interação com a população e influência de uma pluralidade de atores o que confere 

grande complexidade à dinâmica das operações.  

 Em complemento aos conceitos acima apresentados, entende-se como 

relevante referenciar a concepção de Operações Baseadas em Efeitos (OBE). Este 

conceito foi construído pelo Coronel da Força Aérea Norte Americana John Warden e 

aperfeiçoado, doutrinariamente, pelos países da Organização dos Tratados do 

Atlântico Norte (OTAN). As OBE foram definidas por Edward Smith, em seu livro 

“Effects Based Operations” como “um conjunto de ações coordenadas direcionadas a 

moldar/conformar comportamentos de amigos, inimigos e agentes neutros, em 

situações de paz, crise e guerra”. Para complementar este postulado apresenta-se a 

definição de João Vicente para estas operações:  

“As OBE são atividades coordenadas que procuram condicionar o estado de 
um sistema através da aplicação integrada de instrumentos de poder 
nacional, de forma transversal ao espectro do conflito, considerando os 
efeitos das ações na conquista dos objetivos [...] estas são planejadas, 
executadas, avaliadas e adaptadas utilizando um conhecimento holístico do 
adversário e do espaço de batalha, orientadas a condicionar os 
comportamentos.” (VICENTE, 2006, p.239). 

 Este modelo oferece “uma visão multidisciplinar [...] imprescindível ao 

planejador militar, que precisa estar [...] atento aos efeitos finais que pretende atingir 

e [...] às implicações de suas decisões” (FILHO, 2009, p.76). As OBE seriam a 

resposta adequada ao contexto complexo onde óbices e antagonismos são cada vez 

mais difusos. A insegurança global, na ótica de Ivan Filho, é causada por uma 

combinação de fatores que não podem ser dissociados ou resolvidos de forma 

estanque. Para o pesquisador, as ações no campo militar impactarão e serão 

impactadas por fatos nos campos econômicos, políticos, sociais e ambientais, 
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“raramente, uma crise será restrita [...] os problemas serão multidimensionais, 

exigindo uma abordagem integrada” (FILHO, 2009). As ameaças, de forma distinta às 

tradicionais fontes de insegurança do clássico Estado Westfaliano, são notadamente 

transnacionais e as causas estão imersas em zonas cinzentas fluidas. Filho ressalta 

que as condicionantes mencionadas se potencializam pela interação, 

interdependência e velocidade da era da informação, culminando com a construção 

das percepções.  

 As OBE enfatizam as consequências das ações táticas sobre os 

comportamentos e percepções. Destruição de alvos, por exemplo, deixa de ser um 

objetivo principal e seus desdobramentos ganham relevância e centralidade nos 

denominados efeitos de segunda e terceira ordem. Assim, as ações tradicionais que 

envolviam atrito ou desgaste dos meios adversários dão lugar à busca pela disrupção 

de suas capacidades sistêmicas. 

 A obtenção da almejada sinergia das OBE se dá, em teoria, pela aplicação 

“múltipla e cumulativa de um espectro de meios militares e não-militares nos níveis 

estratégico, operacional e tático” (FILHO, 2009, p.79). Este conceito é “empregável 

tanto em operações militares ditas convencionais quanto naquelas não convencionais 

como as [...] operações de paz” (idem, p.80). As OBE materializam-se a partir da 

determinação dos efeitos desejados nos níveis mais altos do planejamento. A seguir, 

determinam-se linhas de operação onde inserem-se centros de gravidade21 e 

pondera-se capacidades22, necessidades23 e vulnerabilidades24 críticas sobre as 

quais busca-se atuar.  

Ainda no escopo das OBE convém acrescentar o entendimento da doutrina 

norte americana sobre as linhas de operação e linhas de esforço. Dentro da 

concepção das intituladas Operações de Estabilização (homônimo das operações de 

cooperação e coordenação com agências na doutrina brasileira) as linhas de esforço 

pautam-se nas tarefas, que correspondem aos efeitos desejados. Assim, a publicação 

ADRP 3-07 e a ADP 3-07 Stability elencam como prioritários os esforços para: 

 
21 “Centro de gravidade é um conceito elaborado por Clausewitz que o definia como centro de poder e 
movimento inimigo. São, assim, agentes físicos ou morais de ação ou influência, dinâmicos e 
poderosos, os quais possuem certas características e capacidades.” (ibidem, p.83) 
22 “Capacidade crítica é a habilidade que confere poder ao centro de gravidade. Ou simplesmente, o 
que faz dele motivo de temor e preocupação para o cumprimento da nossa missão. É expressa por um 
verbo (ele pode destruir, manter ou impedir algo.”(ibidem, p.83) 
23 Necessidades críticas são condições, recursos ou meios que são essenciais para um centro de 
gravidade atingir sua capacidade crítica. 
24 Vulnerabilidades críticas são as deficiências identificadas nas necessidades do centro de gravidade.  
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estabelecer segurança civil, estabelecer o controle civil, restaurar serviços essenciais, 

apoio à governança e apoio ao desenvolvimento econômico e de infraestrutura.  

 

 

Figura 3- Linhas de esforço e estado final desejado. 

Fonte: autor 

Os propósitos, inseridos nos efeitos acima elencados, são de proporcionar um 

ambiente seguro, garantir a segurança à propriedade e áreas, atender as 

necessidades críticas da população, ganhar apoio do país anfitrião e condicionar o 

ambiente para o sucesso e integração de esforços. Para tanto, a doutrina norte 

americana estabelece como princípios essenciais à implementação e êxito das linhas 

de esforço a busca pela transformação do conflito, a unidade de esforços em todos os 

níveis e campos do poder, a legitimidade junto ao Estado anfitrião e a construção de 

capacidades com parceiros.  

Por fim, do exposto depreende-se que as Op Paz, à luz da doutrina brasileira, 

possuem uma dinâmica que se enquadra no escopo das operações baseadas em 

efeitos. Partindo desta premissa, subentende-se que a avaliação do sucesso, em 

nosso caso da FIB na MONUSCO, perpassa efeitos que a RDC e a ONU buscam 

atingir. Nesse sentido, para instrumentalizar e ponderar resultados operacionais, este 

estudo adotará a avaliação dos efeitos obtidos pela Op Paz, enquadrando-os nas 

linhas de esforço já mencionadas. Apesar do processo de análise e avaliação de 

efeitos ser “por vezes de medição um pouco subjetiva” (VICENTE, 2006, p.248), a 
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pesquisa, fruto do recorte temporal, dispõe de informações e percepções de fatos já 

consumados25, facilitando e dirimindo potenciais distorções dos resultados atingidos.  

pelas ações já implementadas.  

 

  

 
25 Como ações táticas já finalizadas, operações realizadas e seus desdobramentos.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Vislumbrou-se, em um primeiro momento deste estudo, que a revisão de 

literatura, pesquisa documental e bibliográfica forneceria o arcabouço de 

conhecimentos basilares sobre o tema. Dentro de uma abordagem qualitativa, com 

emprego do método de estudo de caso, atingiu-se os objetivos da pesquisa 

realizando-se ainda a análise aprofundada de relatórios da MONUSCO e publicações, 

como a revista “Echos de la MONUSCO” , com o intuito de confrontar pontos de vista, 

percepções com os documentos, normas e teorias formuladas no escopo do emprego 

da FIB na MONUSCO.  

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo para a pesquisa proposta foram publicações, relatórios e resoluções 

compreendidos no período de 2013 a 2018. Enfatizou-se as amostras que versavam 

sobre questões essencialmente relacionadas à MONUSCO e à FIB. Complementou-

se a pesquisa pela análise de entrevistas cedidas, a diferentes veículos de mídia, 

pelas principais autoridades da MONUSCO e da FIB, com o intuito de aprofundar a 

pesquisa sobre a ótica das percepções dos decisores e partícipes das operações.   

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deste trabalho ocorreu por meio de uma pesquisa 

bibliográfica na literatura e documentos disponíveis. Através desta metodologia, 

conhecimentos teórico-empíricos fundamentaram as discussões sobre as Op Paz, a 

MONUSCO e FIB. Neste interim, incluiu-se na busca livros, manuais, revistas 

especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, dissertações e teses com fontes 

em português, inglês e francês, construindo-se o alicerce para a comprovação ou não 

da hipótese proposta. 
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3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A análise de conteúdo é uma das técnicas de tratamento de dados coletados 

que visa a interpretação de material de caráter qualitativo, assegurando-se de forma 

objetiva e sistemática a riqueza das informações levantadas em etapas anteriores. 

Neste diapasão, o presente trabalho se propôs a adotar a técnica mencionada com o 

intuito de determinar a pertinência dos dados e seu alinhamento com a temática em 

pauta, Op Paz, MONUSCO e FIB, viabilizando a construção de conclusões que 

corroboram ou mitigam a hipótese apresentada.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

contaminação das impressões, documental ou oral, sobre o emprego da FIB, ex-post-

facto, ante a convergência de reflexos, problemas e soluções do nível político para os 

níveis estratégico e tático a serem analisados. A efetividade do cumprimento do 

mandato não se limita à FIB, todavia, esta é influenciada pelo êxito ou não dos demais 

componentes da MONUSCO. No entanto, devido ao fato de se tratar de um trabalho 

de término de curso, a ser realizado em um curto espaço temporal, o método escolhido 

entende-se como adequado, possibilitando o alcance dos objetivos propostos na 

presente pesquisa.  

Nesse diapasão, com o intuito de amparar a metodologia e ponderar a 

adequabilidade da abordagem, resgata-se alguns conceitos elaborados pelo físico 

Thomas Kuhn. 

 

3.5.1 Os paradigmas e crises de Thomas Kuhn 

 

 A presente pesquisa ousa adequar-se a algumas ideias propostas por Kuhn em 

sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas. Neste documento, aquele 

pesquisador demonstrou que a ciência, além de ser uma construção humana é 

também social e histórica. Dessa forma, segundo Roberta Bartelmebs “resulta uma 

nova compreensão acerca dos processos científicos”.  

 O objeto do estudo de Kuhn retratou que a essência da ciência estava em 

desvelar as verdades que se estabelecerem sem questionamentos. Esta retórica o 



37 

 

físico apresentou como aplicável nos diferentes campos de estudo seja nas ciências 

sociais, humanas, naturais ou exatas. Assim, Kuhn nos traz a compreensão de que a 

ciências e seus postulados são construídos, validados e entram em um estado de 

manutenção, que só será rompido ou superado após uma crise.  

 A referência aborda ainda a relevância do viés histórico para a produção 

científica e a defrontação dos conceitos em perspectivas temporais.  

[...] o historiador parece então ter duas tarefas principais. De um lado deve 
determinar quando e por quem cada fato, teoria ou lei científica 
contemporânea foi descoberta ou inventada. De outro lado, deve descrever e 
explicar os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a 
acumulação mais rápida dos elementos constituintes do moderno texto 
científico (KUHN, 1997, p.20) 

 Roberta Bartelmebs reflete ainda que “ao contrário do que sempre vimos nos 

manuais científicos, a ciência não é o acúmulo gradual de conhecimentos, mas é a 

complexa relação entre teorias, dados e paradigmas”. Neste aspecto, Kuhn afirma 

categoricamente que a ciência não é neutra pois “a observação e a experiência podem 

e devem restringir drasticamente a extensão das crenças admissíveis, porque de outro 

modo não haveria ciência. Mas não podem, por si só, determinar um conjunto 

específico de semelhantes crenças.” (idem, p.23). E complementa que a observação 

e reflexão sobre a realidade ou um problema se dá sobre a ótica do que é possível 

“ver dentro de um paradigma”.  

 Os paradigmas, na filosofia kuhniana, delimitam aquilo que pode ou não ser 

“visto” nos fenômenos ou na natureza em um contexto de pesquisa científica. O termo 

é assim definido pelo autor. “Considero paradigmas as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. (ibidem, 

p.13). Assim, este conjunto de saberes, o paradigma, limitam e determinam os 

alcances do pensar, pois a solução dos problemas e verificação de dados ocorre sob 

a ótica de teorias vigentes e consagradas.  

 Aplicando-se estas perspectivas à temática em estudo no presente trabalho, 

identifica-se convergência da filosofia descrita, por exemplo, na evolução e transição 

entre as gerações das operações de paz. A doutrina e a forma de solução dos 

problemas militares nas missões da ONU tendem a ser replicadas, independente de 

eventuais divergências conjunturais ou ineditismo de abordagens e demandas entre 

as Op Paz atuais e passadas. Neste sentido, há um paradigma a ser superado.  
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 A partir do momento em que problemas e dados não podem mais ser 

respondidos ou compreendidos pelo paradigma vigente surge o que Kuhn denomina 

“crise de paradigmas”. Este ponto de inflexão é “responsável pelas mudanças 

conceituais e procedimentais dentro de um campo do saber” (BARTEKMEBS, 2012, 

p.354). Estas “anomalias” provocam mudanças.  

“Quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das 
anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica – então 
começam as investigações extraordinárias que finalmente conduzem a 
profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a 
prática da ciência.” (KUHN, 1997, p.25) 

 Dentro deste escopo, observa-se o surgimento de novos problemas e novas 

questões. Conforme aquele pesquisador “[...]os problemas extraordinários não 

surgem gratuitamente. Emergem apenas em ocasiões especiais, geradas pelo avanço 

da ciência normal”. (idem, p.55). Assim, a crise de paradigma é: 

“De forma muito semelhante (ao que ocorre nas revoluções políticas), as 
revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também 
seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, 
de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na 
exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente 
dirigida pelo paradigma [...] o sentimento de funcionamento defeituoso que 
pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. (ibidem, p.126)  

 Em resumo, percebe-se do exposto que a análise e a pesquisa jamais ocorrem 

de forma isenta ou neutra. Elas sempre tentarão explicar os fatos e os fenômenos 

utilizando-se as teorias, ou paradigmas, em vigor. Embora estas molduras limitem a 

visão dos pesquisadores para a inovação, eventualmente anomalias surgem no 

campo científico. A reação natural, conforme a filosofia kuhniana, é da busca pelo 

enquadramento ou adequação destas anomalias à verdade científica. Sua 

inadequação representa um dos caminhos para uma mudança, que “não se dá de 

forma isolada, nem se dará de maneira imediata” (BARTELMEBS, 2012, p.357).   

 Do exposto, adota-se a perspectiva mencionada para o presente trabalho 

científico. Assume-se que havia uma anomalia, ou uma crise, na adequação e na 

resposta apresentada pelas missões de paz ao problema na República Democrática 

do Congo. A constituição e emprego da FIB na MONUSCO representaria, dentro deste 

escopo metodológico, a “revolução científica” da filosofia de Thomas Kuhn. Ou seja, 

a oportunidade de “superar” o paradigma representado pela dinâmica das Op Paz que 

antecederam o desdobramento da Force Intervention Brigade.  



39 

 

 Por fim, esta pesquisa almeja identificar se de fato este “novo paradigma” 

responde e pacífica, ainda que parcialmente, a anomalia ou crise enfrentados pela 

MONUSCO.  
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4 A MONUSCO, SEU AMBIENTE OPERACIONAL E A IMPLEMENTAÇÃO DA FIB 

 

A MONUSCO, como apresentado anteriormente, substituiu a MONUC no dia 

primeiro de julho de 2010, com mandato estabelecido pelo CS ONU em sua resolução 

1925 de 28 de maio daquele ano. Esta mudança, segundo a ONU, refletiu a nova fase 

em que o país se encontrava. Naquela oportunidade, a MONUSCO foi autorizada a 

utilizar “todos os meios necessários para garantir o mandato, em especial, para a 

proteção de civis, equipes de apoio humanitário e defensores dos direitos humanos 

que estivessem sob ameaça iminente de violência física” (ONU, 2010). A resolução 

1925 determinava ainda que cabia à missão o apoio ao governo da RDC, sua 

estabilização e consolidação dos esforços de paz.  

 

4.1 CONDICIONANTES E O AMBIENTE OPERACIONAL 

 

Inicialmente convém delinear alguns aspectos e condicionantes herdados pela 

MONUSCO das missões que lhe antecederam. A ONUC, operação que vigorou de 

julho de 1960 a junho de 1964, estabeleceu-se num quadro controverso de 

legitimidade governamental, pois o país se tornou independente da Bélgica de forma 

tardia em 30 de junho de 1960. Concomitante à maturação das instituições da 

balbuciante República do Congo-Léopoldville, a ONU procurava manter a integridade 

territorial e prevenir a ocorrência de uma guerra civil. A denominada Crise do Congo 

foi marcada pela tentativa da ONUC de remover e dirimir a interferência de forças 

militares estrangeiras, grupos paramilitares e mercenários, até então lotados nas 

diversas províncias de domínio colonial belga.  

O ambiente de insegurança agravou-se com o assassinato, em janeiro de 1961, 

de Patrice Lumumba, que ocupou o cargo de Primeiro Ministro no segundo semestre 

de 1960. Em consequência, a missão atingiu o ápice de seu efetivo em julho de 1961 

totalizando 19.828 militares e civis, incluindo na oportunidade militares brasileiros 

(ONU, 2001). O assassinato de Lumumba foi o estopim para o enfrentamento entre 

mercenários e as forças congolesas, bem como motivou a eclosão de protestos civis 

e tentativas de secessão da província de Katanga. Neste panorama, coube à ONUC 

a delicada atribuição de reintegrar Katanga ao domínio congolês e promover a 

formação de um Parlamento, corroborando para uma relativa estabilidade nacional. 

Com o fortalecimento do estamento militar e dissolução do governo civil, a missão foi 
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encerrada, resultando na ascensão do governo ditatorial de Mobutu Sese Seko já em 

1965 no recém batizado Zaire.  

A ONU retomou seus esforços na RDC somente em 1999 com o 

estabelecimento da MONUC. Esta missão teve por objetivo manter e monitorar a paz 

respaldada pelo Acordo de cessar-fogo de Lusaka. Este instrumento formalizou a 

intensão dos governos de Angola, RDC, Namíbia, Ruanda, Uganda, Zâmbia e 

Zimbábue de pôr fim às hostilidades da Segunda Guerra do Congo, ou Guerra Mundial 

Africana.  

De forma suscinta, este conflito armado estendeu-se de 1998 a 2003, e 

envolveu, além dos países já mencionados, mais de 20 grupos armados, culminando 

com a estimativa de 4 milhões de mortos (ONU, 2003). A guerra teve suas origens no 

Genocídio de Ruanda, em 1994, oportunidade na qual refugiados Tutsis adentraram 

o Zaire pela região dos Kivus e uniram-se a Laurent Désiré Kabila no enfrentamento 

às forças do então presidente Mobutu. Os países lindeiros da RDC aliaram-se às 

partes, em conformidade com seus interesses regionais, escalando ainda mais os 

confrontos. Por fim, os rebeldes, liderados por Kabila, destituíram Mobutu e passaram 

a governar a denominada República Democrática do Congo.  

Neste ambiente, a MONUC passou a auxiliar as negociações do novo Acordo 

Global e Todo-Inclusivo de Paz, assinado em 2002, com o intuito de consolidar o 

entendimento entre as partes remanescentes do conflito. Todavia, cabe destacar que 

este desfecho formal não significou o encerramento das hostilidades militares, que se 

espraiaram em uma pluralidade de grupos e atores, especialmente no leste do país. 

O presidente Laurent Kabila decidiu então, como alternativa endógena, acomodar os 

diferentes grupos rebeldes no aparato estatal através de mecanismos de distribuição 

de poder26 (CASTELLANO, 2012).  

Dessa forma, o programa de auxílio ao Desarmamento, Desmobilização, e 

Reintegração de Combatentes (DDR), promovido pela MONUC, com vistas a por fim 

ao conflito, se imiscuiu à estratégia governamental de empoderamento de rebeldes. 

A RDC, por consequência, incorporou nos diferentes níveis de governo grandes 

 
26 Este procedimento não é uma inovação no campo histórico dos conflitos. No Brasil o Tratado de 
Ponche Verde assinado entre Caxias e os Farrapos engendrou, além da anistia aos rebeldes, a 
admissão dos militares da província nas forças republicanas “Art 10º - Só os Generais deixam de ser 
admitidos em seus postos, porém, em tudo mais, gozarão da imunidade concedida aos oficiais.” – Paz 
de Ponche Verde – 28 de fevereiro de 1845.  
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parcelas de grupos armados insurgentes em detrimento de uma representatividade 

da sociedade civil neste processo de reconstrução estatal27. 

Infere-se parcialmente que o processo de independência da RDC sofreu forte 

influência da Bélgica, Estados Unidos e União Soviética, bem como de países 

lindeiros com interesses e vínculos étnicos com a então colônia, como Ruanda e 

Angola. A fragilidade do governo constituído e representatividade insipiente da 

pluralidade cultural no país comprometeu a consolidação desse processo que se 

dilatou ao longo da segunda metade do século XX. Esse ambiente de incertezas 

corroborou com o fortalecimento de movimentos e grupos rebeldes que se 

consolidaram no campo econômico e militar na ausência do Estado, especialmente 

na fronteira norte e na região dos grandes lagos. Destaca-se neste ambiente 

complexo as iniciativas de reincorporação de rebeldes em diferentes níveis de 

governo, incluindo as Forças Armadas, enfraquecendo o poder público e a política 

nacional. 

 

4.1.1 Análise dos fatores operacionais do ambiente 

 

Elucidados os principais aspectos herdados pela MONUSCO, expõe-se a 

seguir algumas características do ambiente em que a missão se desenvolveu, no 

recorte temporal de 2013 a 2018. Esta pesquisa abordará, pontualmente, alguns 

fatores operacionais28 e determinados aspectos das considerações civis29 com o 

intuito de determinar as condicionantes da implantação da FIB e, posteriormente, seus 

reflexos. 

 No campo político a RDC tem seu governo central na capital Kinshasa, 

localizada na porção ocidental do país. Joseph Kabila, filho de Laurent Kabila, 

assassinado em 2001, assumiu o poder com apoio de Angola, Chade, Namíbia, Sudão 

e Zimbábue. Sua liderança foi desafiada, em diferentes momentos do seu governo, 

 
27 Esta prática perdurou durante todo governo de Joseph Kabila de 2001 a janeiro de 2019.     
28 Fatores operacionais “são aspectos militares e não militares que diferem de uma área de operações 
para outra e afetam as operações. Descrevem não só os aspectos militares de um ambiente [...] mas 
também a influência da população” sobre o mesmo [...] “Os oito fatores operacionais são: político, 
militar, econômico, social, informação, infraestrutura, ambiente físico e tempo” (BRASIL, 2014, p.2-7).   
29 “Entende-se como considerações civis um conjunto de aspectos com capacidade de influenciar o 
espaço de batalha. Incluem atitudes e atividades da população, instituições e lideranças civis, opinião 
pública, meio ambiente, infraestrutura construída pelo homem, agências nacionais e internacionais, 
governamentais ou não [...] compreendendo seis vetores: área, estruturas, capacidades, organizações, 
pessoas e eventos.” (BRASIL, 2014). 
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por Ruanda e Uganda. O acordo de Pretória, assinado em 2002, procurou conciliar os 

interesses destes últimos com a RDC no apoio ao presidente Joseph Kabila, com o 

objetivo de reduzir o protagonismo dos aludidos governos às guerras por procuração 

na região dos Grandes Lagos (ONU, 2002).  

Em 2006, a Assembleia Nacional determinou a convocação de eleições para 

os poderes executivo e legislativo. Após a apuração, Joseph Kabila foi reeleito, apesar 

da suspeição internacional sobre a confiabilidade do processo. Um novo sufrágio 

ocorreu em 2011 e, apesar de mecanismos constitucionais impedindo a recondução 

de um presidente a seu terceiro mandato, Joseph Kabila concorreu e venceu, sob forte 

oposição interna. Cabe salientar que o processo foi acompanhado por esferas da 

MONUSCO, conferindo relativa credibilidade ao pleito. Já em 2016, de forma 

controversa, o governo congolês, fruto de tensões internas como epidemias de ebola 

nas cidades de Beni e Butembo e violência crescente na província de Bandundu, 

deixou de conduzir novo processo eleitoral, postergando a permanência de Joseph 

Kabila até 2019. Neste ano o candidato de oposição Felix Tshisekedi foi anunciado 

como novo presidente do país, encerrando o longo ciclo de Joseph Kabila à frente do 

executivo nacional (RFI, 2019).  

 As capacidades militares do país foram naturalmente impactadas pela Primeira 

e Segunda Guerra do Congo, bem como pelas crises institucionais e longo processo 

de consolidação da independência. Neste sentido, as Forças Armadas da República 

Democrática do Congo (FARDC) foram reconstruídas após os processos de paz em 

2003, com base nas extintas Forças Armadas Congolesas30. Há pouca distinção entre 

os componentes naval, terrestre e aéreo, sendo a designação FARDC empregada de 

forma ampla. O efetivo da FARDC, entre 2013 e 2018, era estimado em cerca de 

144.000 sendo majoritariamente empregado como força terrestre.  

 Ao longo de seu processo de formação e durante o período de estudo de 

interesse desta pesquisa, a FARDC sempre manteve a política de integração e 

incorporação de forças e estruturas de grupos rebeldes, em consonância com a 

constante busca pela formação de uma coalizão governamental implementada pelos 

Kabila31. Assim, o governo da RDC manteve, no período em questão, um controle 

 
30 As Forças Armadas Congolesas (FAC) foram instituídas em 1997 por Laurent Kabila na oportunidade 
que o país passou a adotar o nome República Democrática do Congo. Cabe destacar que a FAC teve 
origem nas Forças Armadas do Zaire (Forces Armées Zaïroises), instituída em 1971.  
31 Em alusão aos governos de Laurent-Désiré Kabila, ou Kabila pai, e Joseph Kabila Kabange, Kabila 
filho.  
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relativo da FARDC, com casos recorrentes de perpetração de crimes, envolvimento 

em corrupção e colaboração com grupos rebeldes.  

Segundo a ONU, em abril de 2012, quando a situação de segurança no leste 

do país recrudesceu, membros da MONUSCO identificaram em acampamentos da 

FARDC a presença e o recrutamento deliberado de crianças. Nesta ocasião, verificou-

se ainda o envolvimento de militares no comércio de minerais, crimes transnacionais 

e no controle coercitivo de estradas e localidades. Grandes efetivos das forças 

armadas motinaram-se e formaram o M23, com apoio velado do governo de Ruanda.  

Neste sentido, cabe ressaltar, como exemplo, que em setembro de 2013 o 

então Coronel Richard Bisamza, comandante do Regimento 807 da FARDC, 

encarregado da segurança na província (estado) de Beni, fronteira com Uganda, foi 

punido por desvio de munição e deslealdade. O Comando Geral da FARDC convocou-

o ao cumprimento da sanção em Kinshasa. Em resposta, Bisamza desertou 

juntamente com parcela de sua unidade, levando consigo armamentos e munições 

entre outros meios do regimento, e incorporou-se ao M23, grupo rebelde pivô da crise 

que motivou a criação da FIB naquele mesmo ano (GLOBAL SECURITY, 2018). 

A economia da RDC está intimamente ligada à mineração. O país, nas palavras 

do Embaixador Ricardo Carvalho do Nascimento Borges em 2011, “é uma aberração 

geológica” concentrando 30% das reservas mundiais de diamante, mais de 50% das 

reservas mundiais de cobalto, além de grandes reservas de ouro, minério de ferro, 

cobre, petróleo, lítio e tântalo. A mineração respondeu por cerca de 90% das 

exportações do país em 2017, segundo o Atlas de complexidade econômica da 

Universidade de Harvard (2019). No entanto, essa riqueza pouco contribuiu para o 

crescimento econômico ou redução da pobreza, pois a instabilidade política, 

corrupção e conflitos fortaleceram a exploração informal dos recursos.  

Convém ressaltar que os países fronteiriços da RDC fomentam a extração 

mineral e financiam crimes transfronteiriços. O Fundo Monetário Internacional (FMI) 

indicou em estudos que o Burundi, por exemplo, “não possui em seu território reservas 

de ouro, diamante, cobre, cobalto ou metais básicos”, tampouco realiza mineração, 

porém é um exportador desses recursos desde 1998. Caso semelhante ocorreu com 

Ruanda, maior exportador mundial de coltan em 2013 e 2014 é dono de reservas 

ínfimas deste metal. Kinshasa tem enfrentado a ilegalidade no setor por meio da 

concessão de exploração mineral a grandes conglomerados estrangeiros, como a 

empresa VALE, direcionando parcela dos recursos arrecadados para o financiamento 
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da dívida externa do país e reordenamento da burocracia estatal. Este esforço, aliado 

a iniciativas e normatizações internacionais de comércio de minerais, como o Sistema 

de Certificação do Processo de Kimberley32 para os diamantes, tem criado barreiras 

para a comercialização ilegal das riquezas, enfrentando a evasão de minerais no país.  

 

 

Figura 4- Distribuição populacional na RDC 

Fonte: ONU 

Quanto aos aspectos sociais a RDC, no período em análise, vivenciou graves 

problemas potencializados pelas questões político-econômicas já mencionadas. A 

população é estimada em cerca de 85 milhões, composta por mais de 200 grupos 

étnicos de maioria Bantu, com destaque para os de origem Mongo, Luba e Kongo. 

Esta diversidade popular comunica-se nos idiomas nativos lingala, kingwana (dialeto 

do swahili), kikongo e francês, herança colonial, que é a língua oficial. A pluralidade é 

facilmente identificada na religião que abrange católicos, protestantes, matizes 

africanas como a kimbanguista e minorias muçulmanas e crenças tribais (VICENTINI, 

2010). Esta população de origens e culturas variadas está distribuída de forma 

 
32 Denomina-se Processo de Kimberley todas as atividades internacionais relacionadas à certificação 
de origem de diamantes brutos, visando impedir o financiamento de conflitos pelo seu comércio, 
atendendo a legitimidade dos governos e as resoluções 55 e 56 da Assembleia Geral da ONU de 2000. 
(Kimberley Process Certification Scheme, 2003).     
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irregular pelo país com grandes concentrações nas principais cidades como Kinshasa 

(mais de 13 milhões de habitantes), Mbuji-Mayi (2.4 milhões de habitantes) e 

Lumbumbashi (1.3 milhões), bem como em localidades de menor porte no nordeste 

congolês com destaque para a cidade de Goma, conforme a figura 4. A distribuição e 

pequena afinidade entre os grupos étnico-religiosos são entraves para a integração e 

consolidação de uma identidade nacional.   

Salienta-se que a RDC, durante os séculos XIX e XX, por sua posição central 

no continente africano, recebeu diversas correntes migratórias. Com o início do 

processo tardio de emancipação dos países africanos a RDC tornou-se destino de 

refugiados da RCA, Sudão do Sul, Ruanda e Angola, com consequências 

significativas para a estabilidade das fronteiras congolesas. Soma-se a este quadro a 

vulnerabilidade dos habitantes a zoonoses tropicais como malária e endemias como 

Aids33 e ebola. Neste sentido, agravou-se também a insegurança alimentar e o acesso 

da população ao saneamento básico, água potável e serviços de saúde. Assim, há 

uma demanda grande por serviços básicos corroborada pela incapacidade 

governamental de amparar sua população, fomentando insatisfação e instabilidade 

social.    

Finalmente, dentre os aspectos físicos do ambiente, merece atenção o fato da 

RDC ser o segundo maior país do continente em extensão, com mais de 2.3 milhões 

de Km2 de área. A segunda maior floresta tropical do mundo ocupa também cerca de 

73% do território congolês cobrindo platôs, maciços e montanhas cortados por vales 

e rios, com destaque para o Congo (4.700 Km de extensão) e Cassai (2.153 Km de 

extensão), formados pelo tectonismo do Vale do Rift Ocidental (VICENTINI, 2010). 

Estas características dificultaram a integração do país e o estabelecimento de eixos 

de comunicação, estradas e ferrovias. A fisiografia da RDC condicionou a distribuição 

da população e corroborou para a manutenção da separação dos diferentes grupos 

étnicos, além de relativizar a presença do estado especialmente na porção oriental do 

Congo.  

Conclui-se parcialmente, da análise do período de 2013 a 2018, que a RDC na 

esfera política esteve intimamente ligada à perpetuação de Joseph Kabila no poder, 

empossado por mandatos consecutivos de representatividade relativa. Neste sentido, 

 
33 Os primeiros casos de pessoas diagnosticadas com a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA 
ou AIDS em inglês) ocorreram na cidade de Mbuji-Mayi e Lumbumbashi na década de 1930. Biólogos 
concluíram à época que o vírus HIV foi transmitido de macacos para o homem na RDC (VEJA, 2016).   
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o governo reforçou sua estabilidade no campo militar por meio de uma política de 

incorporação de grupos armados, comprometendo seu desempenho e credibilidade 

como forças capazes de se contrapor a conflitos e guerras engendradas por países 

fronteiriços. Estes enfrentamentos descortinam verdadeiras disputas na esfera 

econômica, majoritariamente impulsionadas pela exploração ilegal de recursos 

minerais, em um cenário de ausência do Estado. Neste escopo, a insipiente atividade 

econômica gerou um quadro social de demandas severas na área da saúde agravado 

por fatores fisiográficos que inibiram a integração, comprometendo a nacionalidade e 

consolidando as dissidências étnico-culturais na RDC.      

 

4.1.2 Análise das considerações civis do ambiente 

 

 Esclarecidos os principais aspectos dos fatores operacionais que 

condicionaram o ambiente da MONUSCO, no período em estudo, apresenta-se a 

seguir particularidades das considerações civis com influência significativa para os 

êxitos da missão ou seus insucessos.  

 Observando-se o quesito área, sob o ponto de vista humano, convém pontuar 

que a porção nordeste e sudeste da RDC engloba regiões de valor econômico 

relevante. Neste sentido, destaca-se no Nordeste as províncias do Kivu do Norte e 

Kivu do Sul com suas reservas de coltan e ouro, no Alto Uele e Baixo Uele a existência 

de reservas de diamante e ouro. Esta região concentra a problemática do garimpo e 

exploração ilegal de minerais. No sudeste do país as províncias de Katanga e 

Tanganica possuem reservas de manganês, cobre e minério de ferro que são 

exploradas, em sua maioria, por grandes mineradoras devidamente regulamentadas. 

Estas províncias, localizadas a mais de 2.500 Km da capital Kinshasa, concentram 

também diferentes grupos étnicos, refugiados dos conflitos em Ruanda, Sudão do Sul 

e República Centro Africana (RCA), bem como convivem com grandes massas de 

deslocados34. Assim, na faixa de fronteira da RDC convergem interesses econômicos 

e enclaves étnicos aliados à fraca presença governamental. 

 
34 Estima-se que, em 2018, havia na RDC cerca de 3.1 milhões de deslocados internos, fruto dos 
conflitos no leste do país. De forma semelhante, o Congo recebeu grandes contingentes populacionais 
de refugiados. Até o ano de 2019, dados da ONU revelam que o país abriga cerca de 216.000 
refugiados de Ruanda, 172.000 oriundos da RCA, 102.000 do Sudão do Sul e 45.000 do Burundi.  
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  O Congo possui uma malha rodoviária reduzida, em condições precárias de 

conservação, com pouco mais de 3.000 Km de estradas pavimentadas. As ferrovias 

existentes datam do período colonial e limitam-se a ligar a região central do país ao 

seu único porto no atlântico na cidade de Banana, com pequena relevância no 

escoamento de bens. As ligações terrestres são insuficientes para integrar as áreas 

de importância econômica, a nordeste e sudeste, com o centro político. Para 

exemplificar, é comum empresas localizadas no leste do país exportarem ou 

importarem bens pelos portos lindeiros do oceano Índico, realizando o transporte para 

a RDC pelo Quênia e Uganda, em detrimento do Atlântico. Os meios de comunicação 

estão limitados aos grandes centros, capitais das províncias, com pequena 

capilaridade para localidades no interior do país. A instalação de torres de transmissão 

de televisão, rádio e celular, bem como redes de energia elétrica é dificultada pelo 

relevo movimentado35 e cobertura vegetal abundante. Dessa forma, comunidades e 

cidades do interior do país tem sua ligação com outras regiões comprometida pela 

limitada malha rodoferroviária. Ademais, há na RDC localidades isoladas pela 

ausência de meios de comunicação e serviços, sujeitando parcela significativa da 

população à influência de grupos armados, lideranças coercitivas ou domínio por 

facções e etnias antagônicas.     

Considerando-se o aspecto das capacidades, no período de 2013 a 2018, 

sobressai o fato de que administração pública (compreendendo instâncias 

governamentais do executivo e judiciário) mostrou-se incapaz de projetar autoridade 

em todo território. Nesta perspectiva, a corrupção e a burocracia sistêmica têm 

protagonismo na manutenção do “status quo” e perpetração de oligarquias locais ou 

regionais, com frequência imiscuindo a esfera pública a crimes transfronteiriços como 

mineração ilegal. Os serviços emergenciais, de saúde e abastecimento são precários, 

com forte impacto sobre a população que desamparada vê com descrédito iniciativas 

governamentais, relativizando a representatividade nas instâncias públicas. Destaca-

se nesse ponto que a Polícia Nacional Congolesa (PNC) possui efetivos reduzidos 

com capacidade limitada para garantir a segurança pública. A PNC mantém estruturas 

mais robustas somente nos grandes centros urbanos e com frequência a imprensa 

 
35 O leste do país abriga picos como o monte Stanley ou Ngaliema, que faz parte da cadeia de 
montanhas do Ruenzori. O pico é o terceiro mais alto do continente com elevação de 5.109 metros. A 
região dos Grandes Lagos abriga ainda vulcões com algumas atividades sísmicas e tectônicas 
(UNESCO, 2014).  



49 

 

noticia o envolvimento de policiais em atividades ilícitas. Assim, os congoleses 

confiam pouco na corporação e tendem a desafiar sua prerrogativa de autoridade.  

Alguns eventos moldaram e ainda condicionam a dinâmica social e a relação 

entre os diferentes grupos étnicos e regiões na RDC. Inicialmente é mister rememorar 

que a Conferência de Berlim concedeu ao rei belga Leopoldo II a posse da então 

colônia do Congo Livre em 1885. Rapidamente implementou-se no Congo, por meio 

da “Force Publique”, um eficiente aparato de controle belga sobre a região. Com a 

valorização do comércio da borracha, fruto dos ciclos de industrialização na Europa, 

a Bélgica organizou uma sistemática de extração da comódite. O cerne da exploração 

era “a combinação perversa de recompensas e penalidades onde agentes do Congo 

Livre auxiliados por nativos, os capitas, forçavam tribos inteiras a atingir metas” (EUA, 

1994, p.14). O não cumprimento das cotas estabelecidas de extração da borracha 

implicava na imposição de castigos físicos que incluíam geralmente a amputação de 

mãos e pés, concomitante à destruição de vilarejos, pelo fogo, até estupros e mortes.  

Esta sistemática popularizou a repressão, avalizou a imposição de força em prol da 

exploração da borracha, escravizando tribos e grupos étnicos em toda colônia. Tais 

práticas perpetraram-se pelo século XX e XXI e ainda são levadas a cabo por grupos 

armados e para solução de antagonismos entre etnias rivais, especialmente no leste 

da RDC.      

 Ultimando as considerações civis apresenta-se algumas organizações que 

influenciaram a população e os desdobramentos da missão da MONUSCO. Como 

apresentado no capítulo 1 deste estudo, uma pluralidade de atores atuava na RDC 

entre 2013 e 2018. Destes, relaciona-se a seguir, os de maior relevância para o 

ambiente que se busca caracterizar.       

O grupo armado Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda é o maior 

grupo estrangeiro que opera na RDC. Ele formou-se em 1994 quando membros do 

governo de Ruanda, denominado Poder Hutu, ex-integrantes do exército e refugiados 

do país, de origem étnica hutu, se evadiram para a RDC após a ocorrência do 

denominado Genocídio de Ruanda. Operando há mais de uma década no Congo o 

FDLR em 2013 já contava com significativa parcela de congoleses nos postos de 

liderança do movimento. O propósito do grupo é a derrubada do governo de Ruanda 

sob a liderança da etnia rival Tutsi personificada pelo presidente Paul Kagame, 

empossado em 1993 com apoio armado da Frente Patriótica Ruandesa (RPF) (ONU, 

2018). A ONU estima que o FDLR totalizava cerca de 2500 combatentes que operam 
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majoritariamente no leste da RDC e na província de Katanga. Entre 2013 e 2018 o 

FDLR enfrentou diversas vezes a FARDC e tropas da ONU, bem como manteve sob 

o domínio diversas localidades. Ruanda realizou algumas operações em território 

congolês para combater o FDLR sem sucesso. No período em estudo os rebeldes do 

grupo participaram ativamente de combates com os capacetes azuis e forças armadas 

da RDC e enfrentaram ainda outras organizações como o M23 e Mai-Mai, 

corroborando para forte instabilidade nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul.  

Outra organização que protagonizou atrocidades na região foi o M23. O 

enfrentamento ao Movimento 23 de Março foi o fato que motivou a mudança no 

mandato da MONUSCO e avalizou uma atitude mais proativa do braço militar da 

missão em relação aos grupos armados. O M23 formou-se a partir da organização de 

amotinados das FARDC em março de 2012, supostamente financiados de forma 

velada por Ruanda e Uganda. O M23, com um efetivo inicial estimado em 300 

rebeldes, desencadeou uma série de ataques na denominada Ofensiva de Novembro, 

em 2012, no entorno de Goma, capital da província do Kivu do Norte. Os ataques 

forçaram o recuo de três batalhões da FARDC, permitindo a captura de Rutshuru, 

Kibumba e Rugari. Nestas localidades, bem como em outros vilarejos pelo caminho, 

o M23 replicou seu “modus operandi” de subjugar os habitantes, recrutar crianças e 

cometer assassinatos e estupros em massa (ONU, 2012). Segundo estimativas da 

MONUSCO, as atrocidades cometidas forçaram o movimento de mais 330.000 

deslocados já em 2012, agravando a frágil situação da população na fronteira oriental, 

motivando a constituição da FIB em 2013 (ONU, 2012).        

As Forças Democráticas Aliadas é um grupo formado por rebeldes ugandeses 

que ocupam a cadeia de montanhas do Rwenzori, no leste da RDC, desde 1998. A 

denominada ADF consolidou-se com a reunião de refugiados islâmicos que 

professavam a lei da xaria e evadiram-se de Uganda com a deposição de Idi Amin, 

militar e ditador do país na década de 1970. Com efetivo de 500 rebeldes e com uma 

organização bem articulada, a ADF, entre 2013 e 2018, dominava áreas no entorno 

dos Grandes Lagos e procurou ampliar sua influência pelo recrutamento forçado e 

sequestro de menores nas proximidades de Beni, Kivu do Norte, forçando a FARDC 

a se desdobrar e combater em diferentes pontos do território, limitando sua diminuta 

capacidade.  

Diante da eclosão de inúmeros movimentos armados e da ineficiência do 

aparato estatal para enfrentar os rebeldes, diversas comunidades se organizaram e 
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estabeleceram resistências, forças próprias para autodefesa. Essas resistências, 

denominadas Mai-Mai36, se armaram e constituíram verdadeiras milícias. Assim, 

inúmeras localidades organizaram seus próprios exércitos que tinham por objetivo, 

inicialmente, se contrapor aos ataques do FDLR e, posteriormente, passaram a 

combater também o M23 e ADF. No entanto, à medida que se fortaleceram, parcela 

dos grupos Mai-Mai passaram a projetar força sobre as comunidades vizinhas, 

expandindo suas áreas de influência nas províncias do leste da RDC. Devido à falta 

de coesão interna, os grupos Mai-Mai associaram-se a diferentes causas, guerrilhas, 

lideranças e até governos estrangeiros, gerando uma rede complexa de relações e 

interesses (THE NEW HUMANITARIAN, 2013). No período entre 2013 e 2018 a 

FARDC, ante a ameaça representada pelos grupos Mai-Mai, que já operavam de 

forma semelhante aos demais grupos rebeldes, passou a combatê-los. Salienta-se 

que a MONUSCO, por meio do processo de desarmamento, desmobilização e 

reintegração (DDR), envidou esforços para conter a expansão dos grupos Mai-Mai, 

com êxito limitado.     

Cabe ainda pontuar, de forma mais ampla, a participação de outros atores no 

cenário da RDC. As ONGs fazem-se presentes em múltiplas áreas, financiadas por 

grandes grupos e potências estrangeiras e com certa periodicidade revelam-se 

beneficiárias de esquemas de corrupção ou envolvidas em negociatas na área da 

mineração com a empresa estatal Gécamine. Em outras instâncias, promovem 

entraves sob bandeiras ecológicas e humanitárias, como o Green Peace e a Anistia 

Internacional. Convém reiterar que pari passu às ONGs países como a China, EUA e 

Bélgica disputam setores econômicos da construção civil à mineração, cujos contratos 

firmados com o governo, seus valores e contrapartidas, são protegidos por legislações 

e tem sua publicidade negada. O resultado é uma crescente desconfiança por parte 

da população em relação ao governo e demais agentes presentes no país, 

corroborando para o enfraquecimento do apoio às iniciativas da MONUSCO.         

Infere-se parcialmente que as nuances econômicas e compleições físicas do 

ambiente são determinantes para as relações da sociedade, sua distribuição e 

ocupação do território nacional. A carência estrutural reduz a presença do estado e 

corrobora com a segregação entre os distintos grupos étnicos populacionais, limitando 

 
36 O termo Maï Maï é traduzido como água água, no sentido de que com o tempo, apesar de mais fraca 
acaba por vencer resistências e seguir seu próprio caminho. Uma alusão à possibilidade das milícias 
armadas das comunidades fazerem frente às ameaças de grupos rebeldes na região.  
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a coesão e fragilizando a construção de uma identidade nacional. Neste cenário, a 

sociedade enfrenta a insegurança alimentar e torna-se vulnerável a epidemias 

recorrentes, na medida em que dispõe de uma oferta de serviços diminuta. O bem-

estar social, segurança e estabilidade pública, entre 2013 e 2018, foram 

comprometidos pela forte presença de inúmeros grupos armados na fronteira leste da 

RDC, com destaque para o M23 e FDLR, que replicaram práticas criminosas utilizadas 

pelos belgas no período neocolonial, gerando convulsão social e fluxos de refugiados 

e deslocados.  

 

4.2 A MONUSCO E A IMPLEMENTAÇÃO DA FIB 

   

 Dentro deste panorama heterogêneo de atores, estatais ou não, e de desafios   

complexos nos campos político, militar, econômico e psicossocial, a MONUSCO se 

faz presente na RDC desde 2010. Apresenta-se a seguir alguns aspectos relevantes 

da missão para, posteriormente, aprofundar a análise sobre as ações do seu 

componente militar.    

A MONUSCO substituiu a MONUC com o intuito de refletir uma nova fase, onde 

o CSONU determinou que seu mandato priorizasse a proteção de civis, entidades 

humanitárias, a defesa dos direitos humanos e prevenir a ameaça ou uso de violência 

física. O mandato prescreveu ainda que a MONUSCO buscasse, como o próprio nome 

diz, a estabilização do país através da consolidação do esforço de paz e apoio irrestrito 

à governança e aos poderes instituídos e representativos da RDC (ONU, 2018). Esta 

tônica vigorou no período em análise e pautou a renovação dos mandatos entre 2013 

e 2018.  

Em março de 2013, ante a recorrente onda de ataques e recrudescimento da 

situação no leste do país, já elucidada nas considerações sobre o ambiente na sessão 

anterior, o CSONU pela resolução 2098 promoveu a criação da FIB elevando o efetivo 

militar da MONUSCO para 19.815. O objetivo desta medida foi fortalecer a presença 

militar, policial e do componente civil no leste da RDC em detrimento da permanência 

de estruturas em áreas mais estáveis, em particular na capital Kinshasa, no oeste 

congolês.  

A resolução 2147, de 28 de março de 2014, renovou a presença da FIB nos 

seguintes termos “em uma base excepcional sem criar qualquer precedente ou 

prejuízo”. Dessa forma a MONUSCO manteve o efetivo previsto anteriormente, 
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abarcando também 760 observadores militares e membros de células de Estado-

Maior, 391 policiais em missões individuais e 1.050 compondo unidades policiais. O 

CSONU determinou ainda que a manutenção de uma estratégia com resultados 

sólidos seria determinante para a futura reconfiguração da missão e de seus 

mandatos, à medida que a situação progredisse.  

É mister ressaltar que a MONUSCO manteve durante todo o período como 

prioridades basilares a proteção de civis, a estabilização do país e a implementação 

das premissas do PSC Framework, já explorado no capítulo 1, no intuito de 

estabelecer um ambiente de cooperação, paz e segurança na RDC e seu entorno. Em 

2015, a resolução 2211 determinou uma nova renovação do mandato. Nesta 

oportunidade, o efetivo militar foi reduzido para 17.437 pessoas, acompanhando a 

diminuição do orçamento em 7%, passando de 1,4 bilhões de dólares para 1,3 bilhões.  

Em 2016, o CSONU reiterou o compromisso com a RDC por meio da resolução 

2277 e a manutenção da “preocupação com a alarmante situação humanitária no país, 

bem como consternada com os atrasos para a preparação e condução das eleições 

presidenciais em novembro”. O contingente militar permaneceu com cerca de 17 mil 

homens, porém o orçamento da missão foi reduzido novamente em 7% totalizando 

1,2 bilhões de dólares.  

Encerrando o período em estudo, nos anos de 2017 e 2018, pelas resoluções 

2348 e 2409, respectivamente, a MONUSCO manteve-se desdobrada no país, porém 

com um efetivo de cerca de 15 mil militares. Os gastos operacionais da missão 

alcançaram os menores níveis, desde a implementação da missão em 2010, num 

valor de 310 milhões de dólares enquadrados em um orçamento de 1,1 bilhões.   

Convém apresentar ainda, uma ideia do desdobramento dos contingentes 

militares, acima mencionados. Com o intuito de estabelecer uma nova dinâmica para 

o enfrentamento da insegurança no leste da RDC, o então comandante das forças 

militares, Gen Div Carlos Alberto dos Santos Cruz, determinou o fechamento e 

mudança de estruturas, incluindo postos de comando e seus EM para a região 

nevrálgica do conflito a partir de 2013. Assim, é possível observar e comparar nas 

figuras 5 e 6, que representam respectivamente a situação da MONUSCO em 2012 e 

em 2018, a redistribuição das tropas que ocupavam províncias no centro e no norte 

da RDC para o entorno dos Grandes Lagos, área pivô das questões humanitárias 

enfrentadas pelos congoleses.    
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Figura 5- Distribuição das forças da MONUSCO em 2012 

        Fonte: ONU   

 

Figura 6- Distribuição das forças da MONUSCO em 2018 

Fonte: ONU 
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Finalizando as considerações sobre a MONUSCO, cumpre apresentar algumas 

atividades desenvolvidas pelos diversos setores civis da missão, que enfrentam as 

dificuldades do ambiente operacional já descritas. A divisão DDR/RR, encarregada 

das atividades de desarmamento, desmobilização, repatriação, reintegração e 

reassentamento, alcançou em 2018 a marca de 124.965 pessoas desmobilizadas, 

sendo cerca de 2.000 ex-combatentes, num recorte temporal de dez anos. Fruto do 

contexto operacional da RDC e “dos paradigmas do enfrentamento aos grupos 

armados por todo país, a natureza dos atores e a perpetração da violência sobre a 

população” a DDR/RR lançou uma nova estratégia, em 2017, denominada Redução 

da Violência Comunitária. A CVR, como ficou conhecida a dinâmica, procurou 

potencializar o alcance das atividades da divisão por meio da ação direta sobre as 

comunidades que viabilizou um crescimento da destruição de armamentos e 

engenhos militares de cerca de 30% (ONU, 2018).  

Outro setor que cabe destacar é o departamento de assuntos políticos. Este 

braço da MONUSCO desenvolveu, num período de 7 anos, entre 2011 e 2018, um 

longo processo de organização e apoio à condução de eleições. Suplantando a 

polarização política e hegemonia já explorada dos Kabila, o departamento viabilizou 

eleições gerais em 30 de dezembro de 2018 empossando, a contar de janeiro de 2019, 

o atual presidente Félix Tshisekedi. Esta é a primeira transição política sob 

fiscalização de entidades e países parceiros na história da RDC. 

Por fim, infere-se parcialmente que a MONUSCO, no período em análise, 

enfrentou um ambiente complexo com desafios cujas origens remontam a uma 

herança colonial pouco resolvida e do acirramento da disputa do entorno geopolítico 

dos Grandes Lagos. Neste ambiente, uma diversidade de atores, governamentais ou 

não, construíram relações de interesses que se nutrem das riquezas locais, 

subjugando uma população, heterogênea por natureza, que convive com a 

insegurança. Assim, os diferentes componentes civis da missão, a despeito das 

adversidades impostas, obtiveram êxito limitado em algumas áreas.   
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5 A FIB E O CUMPRIMENTO DO MANDATO 

 
Antes de aprofundar a análise sobre o emprego da FIB na MONUSCO, convém 

elucidar os fatos que, em 2013, antecederam a aprovação de tal medida pelo CSONU. 

No dia 20 de novembro de 2012, o M23 realizou um ataque coordenado contra 

elementos da FARDC que defendiam a cidade de Goma, no Kivu do Norte. O grupo 

rebelde iniciou as ações pela manhã e após cinco dias de intensos combates, 

conquistou a localidade, que abrigava à época mais de 1 milhão de habitantes. 

Durante este confronto, forças da MONUSCO prestaram apoio à FARDC, 

desencadeando 17 sortidas aéreas com seus helicópteros sobre as posições inimigas, 

utilizando cerca de 500 foguetes na missão. Todavia, ante o retraimento das forças 

do governo, o M23 retomou a iniciativa e explorou o êxito inicial. Na terça-feira, 20 de 

novembro, por volta das 11:30 da manhã, os rebeldes do M23 conquistaram a cidade 

e empurraram a FARDC para oeste, fazendo-os recuar mais 30 Km (ONU, 2012, p. 

6).  

O M23 passou então a saquear, pilhar e impor seus interesses sobre a 

população local. Neste sentido, as forças da MONUSCO procuraram estabelecer rotas 

seguras para a extração de milhares de civis. Autoridades locais, jornalistas e 

funcionários da ONU, que ocupavam bairros já dominados pelo M23, foram 

evacuados por helicópteros. De forma preventiva, a MONUSCO reforçou a segurança 

dos campos de refugiados, localizados no entorno de Goma, e do aeroporto que 

permaneceram sob o controle durante a ocupação da cidade. O enfrentamento ao 

M23 iniciou-se com a condução de 48 patrulhas motorizadas e 50 patrulhas a pé, 

envolvendo efetivos equivalente a uma brigada, com o objetivo de resguardar a 

população civil que desde o dia 20 de novembro sofria com a perpetração de crimes 

de toda sorte.  

A ocupação do M23 em Goma durou 11 dias. Após uma breve reorganização 

e estabelecimento de uma operação conjunta, a MONUSCO desencadeou ataques 

aos redutos rebeldes na cidade, ocupando posições estratégicas como os prédios 

governamentais, mercados e eixos rodoviários, com meios blindados (ONU, 2012, p. 

8). Priorizando-se a continuidade das ações, a operação logrou êxito e forçou o 

retraimento do M23, retomando Goma no sábado dia 1º de dezembro de 2012. Mais 

de 80 rebeldes foram mortos nos combates que deslocaram efetivos de cerca de 200 

mil civis.   
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A ocupação de uma das principais cidades do leste da RDC gerou desconforto 

no CSONU, uma vez que a presença da MONUSCO, maior missão em efetivo e 

recursos do sistema das Nações Unidas, mostrou-se ineficiente para deter o M23. De 

forma semelhante, a ICGLR, em concerto com os principais atores interessados nas 

questões geopolíticas da região dos Grandes Lagos, propôs solução endógena da 

criação de uma força composta por militares da SADC. Assim, no dia 28 de janeiro de 

2013, em Addis Abeba na Etiópia, representantes da ONU, União Africana, ICGLR e 

SADC construíram a iniciativa denominada PSC Framework, já mencionada no 

capítulo 1.  

Este documento reitera que a constituição de uma força neutra, proveniente da 

região dos Grandes Lagos, seria a solução mais adequada para o problema em pauta. 

“Esta Brigada especial, que será formada por tropas enviadas pelos Estados parte da 

Região, com exceção do Burundi, Uganda e Ruanda, se encarregará somente de 

atuar contra o M23, FDLR e grupos Maï Maï” (ONU, 2013, p. 4). Acordou-se ainda, 

que as forças mobilizadas ficariam sob a tutela do Force Commander da MONUSCO, 

reforçando o caráter híbrido da missão, como explicitado no capítulo 2, com um 

mandato específico mais permissivo que aquele adotado pelos demais contingentes 

militares. Destaca-se que, como capacidades iniciais do que viria a denominar-se FIB, 

o ICGLR e a MONUSCO anteciparam a premissa do emprego de sistemas aéreos 

remotamente pilotados (SARP).  

O Secretário Geral das Nações Unidas no período, Ban Ki-moon, reiterou que 

o sucesso do PSC Framework, ou denominado em francês Accord-cadre, residia na 

“construção de estratégias de paz e segurança implementadas também pela RDC 

com o intuito de remediar as causas mais profundas da violência recorrente no país 

[...]” (ONU, 2013). Dessa forma, criou-se o projeto da Brigada de Intervenção com 

2.500 capacetes azuis, em complemento à força de mais de 17 mil militares da 

MONUSCO em 2013, com o objetivo de “ajudar a proteção dos civis e prevenir a 

captura de localidades e conquista de territórios pelos grupos rebeldes” (ONU, 2013, 

p.6).  

A FIB, devidamente autorizada pelo CSONU por meio de sua resolução 2098 

de 28 de março de 2013, foi constituída por “[...] três batalhões de infantaria, uma 

companhia de artilharia, uma companhia de forças especiais e uma companhia de 

reconhecimento [...]” cuja missão é a de “[...] neutralizar, por todos os meios à 

disposição, os grupos armados que ameaçam a segurança da população civil do leste 
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da República Democrática do Congo, e será colocada diretamente sob a autoridade 

do Comandante das Forças da MONUSCO.” Ressalta-se que o CSONU, por meio do 

anexo A da resolução 2098, procurou resguardar a neutralidade e imparcialidade da 

FIB, mencionando que “os países da região, signatários do acordo PSC Framework 

comprometem-se a não interferir [...] respeitar a soberania e integridade do país 

vizinho (RDC) [...] e não oferecer refúgio aos grupos armados [...]”. No mesmo sentido, 

consta do anexo B que, em contrapartida, a RDC compromete-se a “reformar o setor 

de segurança, particularmente Forças Armadas e polícia [...] consolidar a autoridade 

do Estado, para enfrentar os grupos armados que desestabilizam o país e seus 

vizinhos [...] buscar a reconciliação, a tolerância e a democratização.” Assim, 

condicionantes significativas determinaram o emprego da FIB, bem como a postura 

política da RDC em relação aos grupos armados.  

Ban Ki-moon, nesse sentido, propôs ao presidente Joseph Kabila que 

estabelecesse um canal de comunicação com o Movimento 23 de Março, com o intuito 

de construir um diálogo para a solução pacífica dos confrontos. Concomitante a este 

cenário político, o Secretário Geral reafirmou que a presença da FIB e sua concepção, 

por iniciativa da ICGLR, “contribuiria significativamente para a paz e a estabilidade da 

RDC, particularmente no leste do país, onde os direitos humanos são violados e 

milhares de pessoas são assassinadas ou deslocadas” (ONU, 2013). O secretário 

condenou a pilhagem, a perpetração de execuções em grande escala na província do 

Kivu do Norte e a violência sexual em massa implementados pelo M23.  

O primeiro comandante da FIB foi o General James Mwakibolwa da Tanzânia, 

um dos países que contribuíram com tropas para a Brigada de Intervenção. O Force 

Commander era o General, brasileiro, Carlos Alberto dos Santos Cruz que definiu 

nestes termos o desafio da FIB: “a dimensão da catástrofe humana que temos aqui, o 

nível da violência, temos milhões de mortos, nosso desafio é trazer paz e proteger a 

população da violência diária que temos aqui [...]” (WELLS, 2014). Este pensamento 

alinhava-se à determinação de Roger Meece, chefe da MONUSCO em 2013, que 

destacava em seus discursos que o emprego da FIB tinha por finalidade “a proteção 

imediata dos civis, com todos os meios possíveis, contra as ameaças dos grupos 

armados” (ONU, 2013, p.3).  

Com a instalação da FIB na MONUSCO, a seção de DDRRR buscou acelerar 

o processo de repatriamento voluntário das forças estrangeiras, provenientes de 

grupos rebeldes, na RDC. Foi constatado, por meio de relatórios da missão, um 
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aumento significativo do número de rendições no Kivu do Norte, proveniente dos 

grupos FDLR, M23 e Maï Maï. Assim, inicialmente, a FIB serviu como instrumento 

para dissuadir a ação de movimentos armados que identificaram na presença da 

Brigada de Intervenção uma postura diferenciada, com disposição e capacidade para 

o combate (ONU, 2013).  

A dinâmica de emprego da FIB pautou-se pela concepção de que, a fim de 

fomentar uma continuidade e construção de um ambiente seguro e estável, as 

operações deveriam, em sua maioria, ser conjuntas. Por conjuntas, entende-se que 

as ações de emprego requerem a coordenação entre elementos de mais de uma força 

singular, com propósitos interdependentes ou complementares (BRASIL, 2007, 

p.178). Neste caso, a MONUSCO buscou uma proximidade no nível político para que 

a FIB operasse, de forma conjunta, com a FARDC, potencializando suas ações.  

Com o intuito de estabelecer, com rapidez, uma medida de proteção à 

população civil na região de Goma, a FIB planejou e desencadeou a ocupação de 

uma zona de segurança (ONU, 2013, p.3). Esta área, de cerca de 30 Km de extensão, 

compreendia além da capital Goma, as localidades de Sake, Monigi, Rukoko e Kibati, 

bem como a rodovia N2 e a margem norte do lago Kivu. Nesta zona de segurança, os 

batalhões foram desdobrados e tinham a missão de “levar a termo, de forma definitiva, 

a violência [...] nessa zona tampão” (ONU, 2013). Assim, a FIB passou à ofensiva, 

dentro do enquadramento previsto pelo mandato do CSONU, iniciando a efetiva 

neutralização de movimentos armados.  

Concomitante ao estabelecimento da zona de segurança Goma-Sake, a 

MONUSCO publicou um comunicado, incentivando os grupos rebeldes a deporem 

suas armas, configurando um ultimato, nos seguintes termos:  

“No Kivu do Norte, a MONUSCO considera todas pessoas que não fazem 
parte das forças de segurança nacionais e, possuem uma arma de fogo em 
Goma, e nas localidades situadas ao norte dessa vila, como uma ameaça 
eminente à população civil. E, a missão desarmará estes indivíduos a fim de 
impor uma zona de segurança para proteger a região e a população de 
Goma e Sake [...] esta zona poderá ser aumentada e as ações, por 
consequência, abrangerão áreas ainda maiores [...]  
A MONUSCO apoia a FARDC em seus esforços de segurança e [...] a contar 
de terça-feira, 30 de julho de 2013, às 16 horas (horário de Goma), 
estabelecerá uma trégua de 48 horas para que todas pessoas que não 
componham as forças de segurança deponham suas armas em uma base 
da MONUSCO e se integrem ao processo de DDRRR [...] 
Decorrido este prazo, estas pessoas serão consideradas ameaça 
eminente de violência física à população civil, e a MONUSCO utilizará de 
todos meios necessários, incluindo o uso da força, para desarmá-las em 
conformidade com o mandato e regras de engajamento da missão.” (ONU, 
2013, grifo nosso)   
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Por meio desse comunicado à imprensa e à população, a MONUSCO 

desenvolveu uma exitosa campanha para enfraquecer os grupos armados, 

especialmente o M23. Durante as 48 horas de trégua estabelecidas, contabilizou-se a 

rendição de cerca de 400 combatentes, fato potencializado pela equipe de DDRRR 

nos meios de comunicação como a Rádio Okapi. O Gen Santos Cruz reiterou, em 

entrevista à revista Echos em 2013, que “a FIB está pronta para defender Goma [...] 

nós temos a logística, nós temos as forças e nós temos os meios, e iremos utilizá-los”. 

Atendendo a estas diretrizes, o ultimato foi cumprido, a liberdade de ação dos grupos 

rebeldes foi reduzida, ao passo que se estabeleceu condições para que a FIB 

desencadeasse a próxima etapa do planejamento, nas palavras do Gen Santos Cruz 

“Foi a primeira etapa [...] as tentativas de ataque à população foram rechaçadas e os 

elementos do M23 foram engajados de forma decisiva [...] hoje estão longe da zona 

de segurança [...] não toleramos mais ataques contra a população.”  

No mês de agosto de 2013, Martin Kobler foi empossado como novo 

Representante Especial do Secretário Geral (SRSG) e endossou as operações em 

curso no leste do país, com destaque para a atuação da FIB. Nas palavras de Kobler 

“nossas forças precisam correr mais riscos, precisam ser mais flexíveis, entrar na 

floresta, tivemos anos com mais de 50 mil patrulhas contabilizadas e nenhum contato 

com grupos armados, por vezes me questiono o porquê.” O secretário, com o intuito 

de potencializar e consolidar os ganhos na área de segurança na região, priorizou 

recursos para a realização de diversos Projetos de Impacto Rápido (QIP) no Kivu do 

Norte, como a construção de postos de tratamento de água, perfuração de poço, 

adequação de hospitais e reaparelhamento de clínicas de atendimento à criança e à 

mulher, como o hospital de Rwankole (ONU, 2013, p.16).  

Em atenção às diretrizes no nível político, já mencionadas, Martin Kobler 

iniciou, em setembro de 2013, a concertação de um diálogo entre o governo da RDC 

e o M23. Kobler relembrou que o objetivo da ONU era o desenvolvimento de 

negociações entre o governo e os rebeldes para pôr fim ao M23 e realizar uma 

transição pacífica, respeitando as garantias da constituição e das leis da RDC. Assim, 

ocorreu em Kampala, Uganda, em outubro de 2013, uma primeira reunião entre os 

representantes do governo e do M23, oportunidade na qual a MONUSCO reforçou 

que a opção militar permaneceria em vigor até o momento em que um acordo fosse 

alcançado. 
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A FIB desencadeou então uma série de operações para atacar resistências e 

pontos fortes do M23. Em outubro de 2013, a Brigada de Intervenção realizou uma 

ofensiva na região de Bunagana, tida como um dos bastiões do movimento. Esta ação 

culminou com a rendição de cerca de 300 rebeldes e contou com o apoio da FARDC 

e de forças regulares da MONUSCO. Outros ataques foram desenvolvidos pelo 

batalhão de infantaria da Tanzânia em Kibati e Munigi. Nestas últimas tombaram os 

primeiros capacetes azuis da FIB, o major Khatibu Mshindo e o soldado Munga 

Barnabas (ONU, 2013, p.7)  

  Apesar do enfraquecimento do M23, ante a iniciativa das ações por parte da 

FIB, elementos do grupo armado nos dias 11 e 18 de outubro de 2013 tentaram abater 

helicópteros da MONUSCO na região de Rumangabo e Kibumba, nas imediações da 

cidade de Rutshuru, no Kivu do Norte. Convém destacar que em um dos episódios o 

Gen Santos Cruz estava embarcado na aeronave. O incidente desencadeou ataques 

sucessivos por parte da FIB nestes locais cujo êxito evidenciou-se pela apreensão de 

vários armamentos, inclusive lançadores de foguete portáteis (figura 7), e na morte de 

rebeldes. O secretário Martin Kobler declarou na oportunidade que “os rebeldes do 

M23 não nos excluirão do espaço aéreo congolês [...] nós defenderemos a população 

civil e cumpriremos pela força se necessário o mandato[...]” (ONU, 2013, p.14).   

 

Figura 7- Armamentos apreendidos em Kibumba. 

Fonte: ONU, 2013. 

Segundo levantamentos da ONU do período em questão, as ações da FIB e da 

MONUSCO revelaram que o FDLR e o M23 eram os principais responsáveis pelo 

recrutamento de crianças, da ordem de mil jovens entre janeiro de 2012 e agosto de 

2013, especialmente no Kivu do Norte. Leila Zerrougui, representante da ONU neste 
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assunto, afirmou que entre 30 e 35% dos efetivos dos grupos mencionados era de 

crianças soldado, figura 8, e complementou afirmando que “esta situação é inaceitável 

e ela se prolonga há anos de forma impune na RDC” (ONU, 2013, p.14). Neste 

cenário, a MONUSCO reiterou que o M23 deveria retornar à mesa de negociações 

em Kampala para que um acordo fosse “imediatamente assinado” (idem).  

 

Figura 8- Crianças soldado no Kivu do Norte. 

Fonte: ONU, 2015. 

  Em uma nova tentativa de restabelecer o controle sobre território na região, o 

M23 atacou a localidade de Kiwanja, cerca de 70 Km a norte de Goma. Esta 

hostilidade forçou milhares de pessoas a se refugiarem nas bases da MONUSCO 

naquela cidade e em Munigi. Como reação, a FIB foi desdobrada e pressionou o M23 

em uma batalha prolongada nos dias 4 e 5 de novembro de 2013, direcionando, 

posteriormente, seus esforços para novos redutos dos rebeldes identificados por 

imagens aéreas de SARP (ONU, 2013). Cabe salientar que a FIB dispunha de meios 

modernos que permitiam o acompanhamento e monitoramento dos grupos armados, 

mesmo em ambiente montanhoso coberto pela vegetação densa da floresta do 

Congo, como na região leste do país. Abaixo, figura 9, é possível identificar dois tipos 

de SARP empregados pela FIB, um portátil e outro de maior vulto e autonomia que 

proporcionaram, respectivamente, apoio de informação cerrado aos batalhões e 

consciência situacional no nível operacional. Aos militares cabia o planejamento e 

condução das missões enquanto a parte logística da operação dos SARP era de 

responsabilidade de um consórcio de empresas do Reino Unido, Índia e Paquistão. 
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No primeiro ano de operação, os sistemas cumpriram 520 missões, corroborando para 

identificação de alvos, objetivos, acompanhamento do movimento dos grupos 

rebeldes e da população civil (ONU, 2014).  

 

 Figura 9 – SARP empregados pela FIB na MONUSCO. 

 Fonte: ONU, 2013. 

  O dia 5 de novembro de 2013 marcou a vitória militar da MONUSCO sobre o  

M23 e a consolidação de um ambiente estável na cidade de Goma e seu entorno. A 

FIB reconquistou territórios sob domínio rebelde e proporcionou condições para o 

retorno de deslocados e segurança da população. Esta ofensiva constitui uma etapa 

importante para a resolução da crise no leste do país, como destacaram o Secretário 

Kobler e o Gen Santos Cruz “essa vitória foi obtida graças à colaboração da 

MONUSCO com a FARDC [...] fruto da tomada de iniciativa implementada pela FIB 

neste contexto” (ONU, 2013, p.5).  

Uma vez alcançado o sucesso militar no enfrentamento do M23, autoridades 

da MONUSCO, da ICGLR e do governo da RDC reuniram-se novamente em Uganda. 

Este encontro balizou as tratativas do alcunhado Diálogo de Kampala. O referido 

documento, além de estabelecer as bases para a transição e rendição pacífica dos 

remanescentes do M23, enfatizava que “a solução do conflito passaria, 

obrigatoriamente, pela responsabilização de integrantes do grupo pelos crimes de 

guerra, genocídio, crimes contra a humanidade como o de violência sexual e 

recrutamento de crianças [...]” (idem). Assim, a dimensão política buscava a paz 

respaldando-se na opção militar de solução do conflito. Cabe ressaltar que a acordo 

PSC Framework já impunha a solução política e pacífica para a crise na região (ONU, 

2013, p.16).  
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Outra etapa importante para a estabilização da região foi a proposta de um 

novo desdobramento das forças militares da MONUSCO no leste do país. A ascensão 

do M23 motivou uma verdadeira reestruturação da missão, marcada inicialmente pela 

chegada dos mais de 3.000 militares da FIB. Martin Kobler salientou à época que 

precisava de “uma presença operacional reforçada [...] para provocar um impacto 

consistente [...] seguido de um novo desdobramento do esforço civil da MONUSCO” 

(ONU, 2013, p.19). Goma, nas palavras do secretário, passou a ser “o centro de 

gravidade das operações da MONUSCO”. Nesse sentido, a partir de fevereiro de 

2014, o esforço do braço civil da missão passou a priorizar as zonas de segurança 

ampliadas e mantidas pelas forças militares na região dos Grandes Lagos. Combinou-

se assim, a dissuasão e atitude proativa das tropas com o apoio à governança e 

restauração dos serviços essenciais proporcionados pelas demais esferas da 

MONUSCO.  

Em um segundo momento, após o enfraquecimento do M23, a MONUSCO 

passou a priorizar o emprego da FIB contra o FDLR e grupos Maï Maï. Em janeiro de 

2014, estes rebeldes atacaram a localidade de Pinga e Walikale, após emboscarem 

pelotões da FARDC na região. Ações semelhantes ocorreram, no mesmo mês, em 

Beni, caracterizando o “ativismo de outros grupos armados como o ADF, até então 

adormecidos” (ONU, 2014, p.6). Neste último incidente, em estrita colaboração com 

elementos da própria FARDC, o ADF assassinou o comandante do 42º Batalhão de 

Comandos, integrante das Unidades de Reação Rápida das forças armadas. Tal fato 

gerou manifestações e protestos violentos nas localidades. Na ocasião o Gen Santos 

Cruz reforçou que “precisamos de ações militares, policiais e governamentais 

combinadas, a utilização somente da força não solucionará os problemas. 

Precisamos, em paralelo, de desenvolvimento e da presença do estado, ou os 

problemas ressurgirão em algum momento”. Neste sentido, Martin Kobler 

complementou “nossa prioridade agora é a luta contra o FDLR, ADF e demais grupos 

Maï Maï [...] é uma missão difícil de ser executada com uma força de 20 mil capacetes 

azuis em uma área do tamanho do Afeganistão.”  

Com o intuito de inibir a presença da ADF, a FIB orientou o esforço da 

Companhia de Forças Especiais e de um Batalhão de Infantaria para a fronteira entre 

a RDC e Uganda. Neste sentido, o monitoramento com auxílio dos SARP, o 

patrulhamento e estabelecimento de uma rede de informações com lideranças 

comunitárias locais limitou as ações e dificultou a logística da ADF, sabidamente 
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apoiada por Uganda. Esta iniciativa corroborou com os esforços de desmobilização 

dos rebeldes que, em fevereiro de 2014, contabilizaram 8.000 combatentes num 

período de 8 meses (ONU, 2014). 

No dia 12 de novembro de 2013, no Quênia, a RDC e o M23 assinaram o 

Acordo de Paz de Nairóbi. Este documento, baseado no Diálogo de Kampala, foi 

mediado pelas autoridades da ICGLR e pôs fim ao Movimento 23 de Março. O M23 

“renunciou à rebelião e clamou a seus combatentes que aceitassem o processo de 

desarmamento, desmobilização e reinserção social [...]” (ONU, 2014, p.27). Dentre as 

onze medidas previstas no Acordo de Nairóbi destaca-se “[...] a concessão de anistia 

aos membros do M23 que promoviam unicamente a guerra de insurreição, a libertação 

de rebeldes detidos pelo governo [...] e a transformação do movimento em partido 

político legítimo” (idem). Além disso, criou-se uma comissão encarregada de 

normalizar a situação dos deslocados, da reconciliação e restituição dos bens 

acometidos pelo movimento.  

Em março de 2014, o mandato da MONUSCO foi renovado pela resolução 

2147. O CSONU congratulou a missão, na pessoa de Martin Kobler, por “vencer o 

M23 e pelo êxito na condução de operações conjuntas com a FARDC”. Todavia, o 

conselho externou sua orientação para o enfrentamento do FDLR e da ADF no esforço 

para a manutenção da segurança dos territórios no leste do país. Na mesma 

oportunidade que integrantes da missão comemoravam os êxitos alcançados, 

chegavam a Nova Iorque notícias dos ataques de grupos Maï Maï na província de 

Katanga, na zona denominada Triângulo da Morte. Os rebeldes queimaram e 

saquearam cerca de 80 localidades e vilarejos forçando o deslocamento de mais de 

400.000 pessoas. Destaca-se que, devido às características de ocupação e da 

infraestrutura da região, discutidas no capítulo 4, os relatórios da MONUSCO indicam 

que incidentes como este levavam dias e por vezes semanas a serem reportados, 

comprometendo uma reação adequada por parte das forças militares, em especial da 

FIB.  

Em abril de 2014, o General Ramadhan Abdul Kimweri, da Tanzânia, assumiu 

o comando da FIB. O Gen Kimweri definiu nestes termos sua atribuição: “meu cavalo 

de batalha é a proteção de civis [...] neste sentido exijo que os rebeldes 

voluntariamente se rendam ou serão desarmados à força.” (ONU, 2014, p.12). O novo 

comandante da Brigada de Intervenção priorizou a colaboração com a FARDC na 

intenção de assistir o desenvolvimento das capacidades das forças de segurança, 
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inclusive da Polínica Nacional Congolesa. Dessa forma, a FIB recebeu o encargo de 

treinar as Forças de Reação Rápida da FARDC, que estavam sendo reequipadas na 

ocasião. O Gen Kimweri ressaltou também que a estratégia de emprego da FIB 

mostrou-se eficaz no combate aos grupos armados e que a Brigada recebera como 

nova zona de ação a região de Kiwanja, Walikale, Pinga, Rutshuru e Shabunda.  

A renovação do contingente da FIB proporcionou ao Gen Kimweri boas 

condições para o emprego da Companhia de Forças Especiais em sua zona de ação. 

A subunidade possuía equipamentos de visão noturna e optrônicos que viabilizaram 

as missões de reconhecimento da área. Através de técnicas de infiltração a 

Companhia foi capaz de locar os cachês de armamentos, áreas de reunião dos grupos 

rebeldes e fluxo logístico. Esta subunidade, constituída por forças da Tanzânia à 

época, recebeu ainda apoio do contingente de forças especiais da Guatemala, com 

expertise para o combate em ambiente de selva. Assim, a FIB complementou seus 

levantamentos de inteligência que culminaram com o planejamento de nova ofensiva 

contra o FDLR, ADF e grupos Maï Maï.  

A FARDC, sob coordenação da FIB, lançou as operações “Goma 

Usalama”(Paz em Goma) e “Seema Suraksha” (Patrulhamento das Fronteiras). Estas 

ações consistiram na ocupação das áreas outrora dominadas pelo M23, com o 

objetivo de defender a região das investidas do FDLR, bem como coletar informações 

sobre as atividades do grupo junto às comunidades. Por meio das operações “Balle 

d’argent” (Bala de Prata) a FARDC atacava os pontos confirmados sob o domínio do 

FDLR. Estas operações baseavam-se na condução de patrulhas, aéreas, motorizadas 

ou a pé, diurnas e noturnas, e foram chave para a aproximação da FARDC com a 

população civil na tentativa de construir uma maior confiança entre as forças locais de 

segurança e as comunidades. 

Neste panorama, a MONUSCO criou o conceito de ilhas de estabilidade. Estas 

áreas seriam, a exemplo das antigas zonas de segurança, locais onde forças da 

MONUSCO garantiriam a proteção da população. Porém, nas ilhas de estabilidade, a 

MONUSCO, em coordenação com o governo da RDC, promoveria a autoridade do 

Estado com a constituição dos entes de administração local, como prefeituras, criação 

de instâncias do judiciário, os serviços essenciais seriam restaurados e a polícia se 

encarregaria da manutenção da lei e da ordem no nível municipal. Este esforço 

conjunto tinha por objetivo o estabelecimento do controle civil sobre as ilhas de 

estabilidade, com o devido apoio da MONUSCO e financiamento de um fundo 
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suplementar de 4,5 milhões de dólares (ONU, 2014, p.3). Assim, imputou-se ao 

Estado parcela da responsabilidade na construção e desenvolvimento das regiões 

englobadas pelas ilhas de estabilidade. 

Em julho de 2014, a MONUSCO já possuía 95% de suas forças militares 

desdobradas na região leste da RDC. O conceito de ilhas de estabilidade alinhou-se 

à distribuição das tropas nestas províncias orientais, ao passo que o braço civil da 

missão se encarregou de acompanhar a política e administração do Estado no 

cumprimento de suas responsabilidades, como a PNC. Para manter a iniciativa das 

ações junto ao FDLR, novo foco da FIB, a MONUSCO lançou um novo ultimato para 

que, nas palavras de Martin Kobler “os rebeldes se rendessem e aceitassem o 

processo de desarmamento voluntário [...] eles tem seis meses para tal, a contar de 2 

de julho de 2014 [...]” (ONU, 2014, p.4). Cabe destacar que o FDLR, por motivos 

elucidados no capítulo 4, já possuía uma relação mais profunda com as comunidades 

da região, de forma distinta do M23 e ADF. O ultimato colheu seus primeiros frutos 

em agosto daquele ano, quando o serviço de DDRRR contabilizou cerca de 250 

combatentes do FDLR desmobilizados. A MONUSCO, porém, achou o resultado 

pouco expressivo, pois estimava que o grupo possuía cerca de 1500 rebeldes. 

O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se no mês de agosto de 2014 e 

declarou que iniciaria um processo de redução de efetivos em algumas missões de 

paz. A MONUSCO, por ser na oportunidade a maior missão do sistema ONU, recebeu 

a incumbência de reduzir em 2.000 capacetes azuis seu efetivo. Este fato gerou 

preocupação, uma vez que a situação da RDC, segundo Martin Kobler “ainda poderia 

ser ameaçada por outros grupos armados, apesar do progresso dos últimos dois anos 

[...]” (ONU, 2014, p.7). Corroborando com as afirmações do secretário, os relatórios 

da MONUSCO indicavam que o FDLR, de forma distinta do M23, ocupava posições 

defensivas preparadas e demonstrou maior capacidade de organização e 

coordenação das ações desenvolvidas na região, bem como dispunha de farta 

quantidade de munições e armamentos.  

Com o fim do ultimato de 2 de julho de 2014, a FIB, em coordenação com a 

FARDC e demais forças da MONUSCO, desencadeou uma série de ataques aos 

redutos do FDLR levantados pela inteligência. Esta iniciativa almejava consolidar a 

segurança nas ilhas de estabilidade, cujo êxito dependia do enfraquecimento e 

eventual desmantelamento dos rebeldes ruandeses (ONU, 2015, p.6). Neste contexto, 



68 

 

em dezembro daquele ano, a MONUSCO desencadeou as operações Sokola com o 

objetivo principal de desarmar as forças do FDLR.  

A FIB participou das operações Sokola (Op Sokola) evidenciando suas 

capacidades previstas nas resoluções do CSONU de “executar operações ofensivas, 

em conjunto ou isoladamente [...] de uma maneira robusta, altamente móvel e versátil” 

(ONU, 2014). A Brigada de Intervenção possuía em seu quadro de material, em 2014, 

7 aeronaves de ataque e 5 de transporte, conforme tabela 1. Estes helicópteros foram 

empregados em surtidas nas operações Sokola, no transporte de tropas e seus meios, 

bem como reconhecimentos e operações de informação.  

Aeronave Função Quantidade 

MI-24 Hind ataque e transporte de tropa 4 

Rooivalk ataque 3 

MI-8 Hip transporte 4 

Oryx transporte 1 

Tabela 1- Helicópteros da FIB em 2014. 

Fonte: o autor. 

 As unidades da FIB, naquele ano constituída por efetivos do Malaui (849 

militares), África do Sul (1277 militares) e Tanzânia (1243 militares), dispunham de 

equipamentos bastante adequados às necessidades da Op Sokola. A Brigada possuía 

meios blindados como carros de infantaria da série BMP russos, mecanizados como 

o Casspir Mk3, morteiros leves e pesados, e contava com apoio de fogo de obuseiros 

105 e 155mm. Com estas capacidades, a FIB foi empregada em uma série de ações 

direcionadas aos redutos do FDLR (ONU, 2015).  

Neste cenário, dentre as diversas missões cumpridas, a Brigada de Intervenção 

conquistou o monte Ehu, combatendo a cerca de 2.000 m de altitude. No local 

encontraram posições defensivas bem preparadas, figura 10, demonstrando a 

capacidade do FDLR. No confronto em Rutshuru e Munigi-Kibati a FIB realizou 

ataques em conjunto com a FARDC. As forças congolesas empregaram na ocasião 

lançadores múltiplos de foguetes, ao passo que a FIB fez vasta utilização de fogos de 

morteiro para neutralizar os rebeldes ruandeses, figura 11.    
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Figura 10 - Posições defensivas no Monte Ehu. 

Fonte: ONU, 2015. 

 

Figura 11 – Lançador múltiplo de foguetes da FARDC e peça de morteiro 81mm da FIB. 

Fonte: ONU, 2015. 

As ações continuaram com êxitos em Tchanzu, uma das inúmeras regiões de 

difícil acesso no leste da RDC. Nesta ocasião, a FIB e a FARDC desencadearam um 

ataque que, devido à grande impulsão e surpresa nas ações, culminou com a 

conquista de verdadeiros paióis do FDLR, figura 12. Em Tchanzu efetivos grandes do 

FDLR foram neutralizados ou capturados, porém houve baixas na FARDC e na FIB, 

que perdeu dois soldados da Tanzânia.     
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Figura 12 – Armamentos e munições do FDLR apreendidos em Tchanzu. 

Fonte: ONU, 2015. 

A MONUSCO, apesar de priorizar as ofensivas na província do Kivu do Norte, 

realizou ataques a posições de outros grupos armados em províncias vizinhas. Em 

Ituri, no mês de junho de 2015, os capacetes azuis combateram o Fronte de 

Resistência Patriótica do Ituri (FRPI) em uma operação dinâmica. O FRPI ocupava a 

região de Irumu, controlando localidades como Gety, Aveba e Bukiringi. A ofensiva da 

MONUSCO reduziu em cerca de 20% a força do FRPI, estimada à época em 600 

combatentes. A operação proporcionou a neutralização de 44 rebeldes e feriu outros 

56. Foram aprisionados ainda mais 78 combatentes que haviam se rendido durante 

as ações da FIB, incluindo um número considerável de crianças. Por orientação das 

instâncias políticas da MONUSCO e da RDC, parcela dos rebeldes foi encaminhada 

aos serviços de desmobilização.  

No mês de novembro mudanças significativas ocorreram na MONUSCO. O 

SRSG Martin Kobler passou suas atribuições para o nigeriano Maman Sidikou. O novo 

chefe da missão reconheceu que “as condições de segurança no leste da RDC 

melhoraram nos anos de 2013, 2014 e 2015, mas as questões humanitárias e 

eventuais iniciativas dos rebeldes permanecem como fatores capazes de 

desestabilizar o país e seu entorno [...]” (ONU, 2-15, p.3). O secretário reafirmou o 

compromisso em enfrentar o FDLR e destacou que “a ADF e o LRA surgem como 

potenciais atores capazes de ocupar o vácuo de poder criado na região [...]” (idem).  
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Concomitante à alternância do SRSG, em 11 de novembro de 2015, o Gen 

Santos Cruz passou sua função para o Gen Derick Mbuyiselo Mgwebi da África do 

Sul. O “Force Commander” substituído mencionou em seu discurso de despedida “[...] 

parto da missão muito frustrado por não poder fazer mais pelo povo congolês [...] meu 

objetivo era reduzir o sofrimento da população [...] para ajudar os vulneráveis contra 

os bandos criminosos, impropriamente chamados de grupos armados [...]” (ONU, 

2015, p.5). A revista Echos publicou ainda impressões das tropas sob o comando do 

Gen Santos Cruz. Integrantes da FIB, em particular, destacaram a importância da 

visão do comandante e seus planejamentos no nível operacional, que promoveram 

eficácia no emprego da Brigada de Intervenção. Neste sentido, manifesta atenção foi 

dada à liberdade de ação da FIB no emprego do Batalhão de Artilharia, cujo emprego 

foi respaldado pela postura firme do Gen Santos Cruz em cumprir o mandato. Em suas 

palavras finais o General falou fez um apelo à estabilidade e paz no país mencionando 

que “a RDC tem um futuro de grandeza, um destino que ninguém conseguirá deter[...]” 

(ONU, 2015, p.5)           

Ao final de 2015, fruto da postura ofensiva da MONUSCO e busca constante 

pelo enfrentamento aos grupos armados, a seção de DDRRR alcançou resultados 

expressivos. Naquele ano foram destruídas 23.594 armas e 22.820 munições e 

explosivos. Este processamento do material ocorreu nas localidades de Bunia, Fataki, 

Libi e Mahagi, superando todas as metas estipuladas pela missão (ONU, 2016, p.11).  

Outro retrato do sucesso da missão foi apresentado em Nova Iorque pelo então 

Departamento de Operações de Manutenção da Paz (DPKO), hoje DPO. Neste 

relatório as ações militares da MONUSCO foram destacadas em 13 quesitos distintos. 

Em resumo, o DPO reafirmou o êxito alcançado na estabilização da região e 

manutenção das operações de paz consolidando boas práticas, a serem replicadas 

nas demais missões da ONU. Atenção especial foi dada ao sucesso do emprego da 

Brigada de Intervenção que “proporcionou a proteção adequada aos civis [...] sendo 

pioneira na história de manutenção da paz das Nações Unidas [...]” (ONU, 2016, p.19). 

A mudança nas diferentes funções de comando da missão provocou o 

surgimento de uma nova estratégia para estabilização da região leste da RDC, 

notadamente voltada para o nível político nacional. A Estratégia Internacional de 

Apoio, Estabilização e Segurança (ISSSS) tinha por objetivo estabelecer metas 

tangíveis para o engajamento das instâncias políticas nacionais no apoio ao processo 

de estabilização. A ISSSS abrangia desde a organização da dinâmica de exploração 
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de recursos naturais e sua economia, à reestruturação das forças de segurança e 

autoridades no nível municipal e provincial (ONU, 2016, p.9). Para a FIB a principal 

consequência da estratégia era a criação do Plano de Estabilização e Restauração de 

Zonas Saídas de Conflitos Armados (STAREC). Esta iniciativa orientava que os 

esforços da MONUSCO deveriam priorizar o apoio à governança, no intuito de 

empoderar instâncias da administração pública da RDC no enfrentamento aos grupos 

armados, proporcionando maior presença do Estado na região. Assim, a ação direta 

sobre os rebeldes de iniciativa da MONUSCO aos poucos deu maior espaço para as 

iniciativas endógenas da FARDC, reduzindo o protagonismo da FIB no contexto da 

missão.  

Em maio de 2016, a MONUSCO em estreita coordenação com a FARDC 

lançou a Operação Usalama. Esta ação desencadeou uma ofensiva contra a ADF na 

região de Beni e Ituri, uma vez que novos indícios de violência e massacres foram 

notificados à missão. A FIB, em uma operação aeromóvel, realizou uma série de 

ataques coordenados com a FARDC. A Brigada empregou ainda seus helicópteros de 

ataque para apoio aéreo aproximado e evacuação. No contexto do plano STAREC a 

MONUSCO priorizou ainda o apoio logístico à FARDC para que o Estado tivesse 

maior projeção e participação nos resultados da Operação Usalama, conforme 

preconizava a Resolução 2277 de 30 de março de 2016 que renovou o mandato da 

missão. Apesar das iniciativas contra a ADF, no mês de agosto, os rebeldes atacaram 

as localidades de Rwangoma, Mbelu e Kisanga assassinando 50 pessoas (ONU, 

2016, p.9). 

A partir do final de 2016 a MONUSCO, com o objetivo de proporcionar uma 

transição política pacífica, envidou esforços para o processo eleitoral na RDC. Neste 

cenário, Joseph Kabila protelou a convocação das eleições, gerando protestos 

violentos, principalmente na capital Kinshasa. Para evitar o recrudescimento da 

situação, a MONUSCO passou a priorizar a manutenção da normalidade nos grandes 

centros populacionais, em detrimento das operações com o contingente militar no 

leste do país (ONU, 2016, p.6). Assim, a volatilidade do ambiente prejudicou os 

resultados de diferentes iniciativas da FIB e limitou o emprego mais ofensivo do 

esforço militar.  

 Em setembro daquele ano, em uma nova operação Sukola, a FIB neutralizou 

a base da ADF conhecida como Campo Garlic, em Beni. A região servia como centro 

de comando e apoio logístico da ADF e os confrontos duraram 12 dias. Na ação, a 
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FIB trabalhou de forma conjunta com dois batalhões da FARDC e a vitória foi garantida 

pelo “uso decisivo da artilharia e morteiros”, segundo o comandante da Brigada de 

Intervenção General George Phiri (ONU, 2016, p.7). Este sucesso na região do 

Triângulo da Morte contrastava com o crescimento da violência em outras províncias 

do país como em Kasai onde cerca de 90 pessoas foram mortas por grupos Maï Maï 

(ONU, 2016, p.6). 

O ano de 2017 foi marcado pela preponderância das questões políticas na 

RDC. A instabilidade causada pela protelação das eleições tornou-se a pauta mais 

importante da resolução 2348, que prorrogava o mandato da MONUSCO por mais um 

ano. Dessa forma, a missão deveria viabilizar o processo eleitoral, em atenção aos 

acordos já firmados pela RDC com a ONU em dezembro de 2016. Concomitante a 

estes acontecimentos, a MONUSCO cumpria a determinação de reduzir seus efetivos 

de 19.815 para 16.215 capacetes azuis (ONU, 2017, p.5), fechando cinco bases no 

Kivu do Norte. 

Em resposta à redução do contingente, a forças da MONUSCO foram 

redistribuídas e passou-se a privilegiar a mobilidade e flexibilidade das intervenções 

militares (ONU, 2017, p.7). O novo dispositivo adotado apoiou-se no monitoramento 

aéreo e na condução de operações aeromóveis, notadamente vocacionadas para 

províncias que até então eram secundárias na dinâmica de emprego das tropas como 

Kasai, Mbuji-Mayi e Kivu do Sul. 

Em setembro de 2017, a FIB conduziu nova etapa da operação Sokola 2, na 

localidade de Uvira, região com população de cerca de 400 mil habitantes. O alvo 

eram grupos Maï Maï que atacaram bairros periféricos da cidade. Em conjunto com a 

FARDC, a Brigada de Intervenção retomou os locais conflagrados e neutralizou cerca 

de 40 rebeldes. Nesta ação, a FIB realizou um ataque empregando embarcações no 

lago Tanganyika, surpreendendo os grupos Maï Maï.  

Apesar da tentativa de manter a atitude proativa no leste da RDC, em 7 de 

dezembro de 2017, a ADF realizou um ataque a uma base da MONUSCO. A ação 

ocorreu no início da noite e perdurou pela madrugada, configurando-se como uma 

grande emboscada. Os rebeldes mataram 14 militares e feriram outros 44 capacetes 

azuis. A base atacada era ocupada por uma companhia da Tanzânia. Os relatórios da 

MONUSCO indicaram que os rebeldes provavelmente deslocaram seus efetivos 

durante dois dias, pela floresta, a fim de surpreender o contingente lotado em Semuliki, 

Kivu do Norte (ONU, 2017, p.6). A ousadia da ADF causou grande preocupação no 
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CSONU, motivo que levou o chefe do DPO, antigo DPKO, Jean-Pierre Lacroix, a 

visitar os militares feridos e buscar junto à MONUSCO soluções para impedir uma 

nova escalada de violência na região. O general Marcel Mbangu, comandante da 

FARDC na região, atribuiu a reorganização da ADF à redução dos efetivos da 

MONUSCO no leste do país. O general relacionou a ocorrência do evento ao 

estabelecimento de novas prioridades pela ONU, como o acompanhamento do 

processo eleitoral em curso, que reduziu o apoio da MONUSCO às iniciativas na 

região dos Grandes Lagos (ONU, 2017, p.11). 

  Em janeiro de 2018, o Gen Derrick Mgwebi, FC da missão, passou o comando 

das tropas para o Gen brasileiro Elias Rodrigues Martins Filho. Na oportunidade, 

Mgwebi afirmou que “a solução à crise congolesa não é exclusivamente militar, mas 

essencialmente política” (ONU, 2018, p.5). Esta percepção era compartilhada pelo 

antigo secretário, Martin Kobler, que certa feita declarou “por que os grupos armados 

existem? Porque eles lucram e ganham dinheiro, isso é um grande negócio!” (WELLS, 

2014). Nesse sentido, estarrecido com o ataque à base da MONUSCO em 2017, o 

Conselho de Segurança encomendou um estudo ao Gen Santos Cruz que ficou 

conhecido como Relatório Cruz. Este documento consolidou lições aprendidas e 

questionou posturas e condutas corriqueiramente empregadas pelas missões de paz. 

Em suma, o relatório indicou, nas palavras de Jean-Pierre Lacroix, que “as forças 

hostis não compreendem outra linguagem que não seja a força” (ONU, 2018, p.8). 

Lacroix reforçou que o Relatório Cruz indica que “o esforço coletivo [...] e a presença 

e comprometimento do Estado membro é essencial para o sucesso das operações de 

manutenção da paz” (idem).  

Em fevereiro de 2018, Mme Kim Bolduc assumiu o comando da MONUSCO. 

Ela enfatizou a importância do processo eleitoral e clamou pela cooperação das 

instâncias políticas da RDC nesta iniciativa. Neste cenário, o CSONU aprovou a 

resolução 2409, renovando o mandato da missão por mais um ano. A resolução 

reforçou a importância da FIB para a “neutralização dos grupos armados” e 

determinou que a Brigada de Intervenção buscasse “uma maior eficácia na 

coordenação entre os elementos da FARDC e da polícia em suas ações” (ONU, 2018, 

p.14). 

Ante o levante da ADF, a ICGLR promoveu em abril daquele ano um debate 

sobre como reforçar as capacidades e adaptar a força da FIB a uma nova realidade 

no país. Os representantes concluíram que a “guerra assimétrica promovida pelos 
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grupos armados exige maior flexibilidade e rapidez na resposta aos problemas 

enfrentados pela população” (ONU, 2018, p.18). Assim, a ICGLR recomendou e 

dispôs-se a aumentar o efetivo da FIB com mais um batalhão, bem como incrementar 

as capacidades de inteligência e de forças especiais presentes na MONUSCO.  

Estas sugestões da ICGLR foram bem recebidas pelo Gen Elias, que à época 

iniciava seus trabalhos na região. O general reafirmou que “a situação (no leste da 

RDC) está controlada [...], porém ela é volátil [...] e devemos nos preparar para 

qualquer atitude hostil [...] e de forma preventiva, desencadear operações com a 

FARDC e a polícia para proteger a população civil” (ONU, 2018, p.5). O novo FC 

lembrou ainda que “o processo eleitoral é a prioridade para o apoio logístico e técnico 

da MONUSCO” (idem), fato que condicionou o planejamento e emprego do 

contingente militar ao longo de 2018. 

Os últimos meses daquele ano foram marcados por ações de rebeldes em 

diferentes províncias, contudo sem a constância ou vulto dos combates dos anos de 

2013 e 2014. O FC buscou implementar uma nova dinâmica intitulada Proteção por 

Projeção. Esta postura tinha por objetivo posicionar com presteza batalhões em áreas 

sensíveis, previamente levantadas pela inteligência como vulneráveis a ações de 

grupos armados. Desta forma, a FIB passou a ser empregada de forma 

descentralizada e pontual, com o intuito de estabelecer zonas de segurança ou 

reforçar capacidades locais da FARDC ou da MONUSCO.  

Conclui-se parcialmente que, a Brigada de Intervenção, no período de 2013 a 

2015, teve êxito no enfrentamento dos diferentes grupos rebeldes na região do leste 

da RDC, contribuindo para uma relativa estabilidade na província do Kivu do Norte. Já 

no período entre 2016 e 2018, fruto de condicionantes no nível político e de 

características do próprio ambiente operacional, os resultados do emprego da FIB se 

relativizaram ante uma confluência de crises políticas e ressurgimento de rebeldes da 

ADF e grupos Maï Maï.  
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6 CONCLUSÃO 

 
A ONU participou da construção de soluções político-sociais na RDC desde 

sua independência em 1960. A partir de 2010, com o estabelecimento da MONUSCO, 

as Nações Unidas procuraram atender a uma nova fase das Operações de Paz que 

passaram a priorizar a proteção de civis em seus mandatos. Neste escopo, o CSONU 

implementou a partir de 2013 a FIB que, sob o comando da MONUSCO, buscou o 

cumprimento dos mandatos de uma forma distinta das dinâmicas em vigor até então 

no sistema ONU. Este cenário motivou o desenvolvimento da pesquisa apresentada, 

no recorte temporal de 2013 a 2018, para analisar a efetividade da aludida 

excepcionalidade.  

Em síntese, a criação e implementação da Brigada de Intervenção 

proporcionou à MONUSCO condições mínimas, no nível político, para adequada 

efetividade do mandato em estabelecer uma transição de poder na República 

Democrática do Congo, com as eleições em 2018. No nível tático, a FIB alcançou um 

êxito maior entre 2013 e 2015 com o desmantelamento de diferentes grupos armados 

e relativa estabilização nas províncias orientais. Esta situação se estagnou entre 2015 

e 2018 na medida em que o emprego da Brigada de Intervenção se descentralizou, 

fruto do espraiamento das ameaças e da ênfase nas concertações políticas em 

detrimento do esforço militar da MONUSCO. Do exposto, valida-se a hipótese 

postulada nesta pesquisa.  

Infere-se que o caso em questão representou, ainda que de forma limitada, 

uma solução para o emprego e desenvolvimento doutrinário no âmbito das Op Paz. A 

concepção da FIB retratou uma nova faceta das alcunhadas operações de quinta 

geração, ou híbridas. Neste modelo a participação de organismos regionais como a 

ICGLR e SADC convergiu com as demandas do CSONU e da MONUSCO em 

fortalecer o mandato na RDC. Dessa forma, a constituição e emprego da Brigada de 

Intervenção em sinergia ao braço militar da MONUSCO apontam novas tendências 

para as Op Paz e o rompimento de paradigmas postulados no capítulo VI da Carta da 

ONU, flexibilizando conceitos criados em 1945, como postulou Thomas Kuhn.  

Conclui-se que o pioneirismo da Brigada de Intervenção foi marcado pelo 

emprego proativo e proporcional da força. Entre 2013 e 2018 a FIB se impôs, no nível 

tático, pelo emprego de meios de artilharia, SARP, aeronaves de ataque e elementos 

de forças especiais, em uma nova dinâmica de busca e enfrentamento das ameaças 
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presentes na RDC. Esta postura pautou-se pelo estabelecimento de zonas de 

segurança e ilhas de estabilidade, acompanhada de um novo desdobramento das 

forças militares e civis da missão. A FIB, em uma reflexão simplista, foi uma resposta 

inovadora à série de documentos da ONU críticos às Op Paz como o Relatório 

Brahimi, o R2P, a “New Horizon Initiative” e o próprio “Improving Security of UN 

Peacekeepers”, este último de autoria do próprio Gen Santos Cruz. 

Conclui-se ainda que os êxitos alcançados pela FIB e pela MONUSCO estão 

diretamente ligados às questões geopolíticas dos Grande Lagos, à interdependência 

e aos interesses dos diferentes atores na região. É mister ressaltar que as 

condicionantes políticas e econômicas da RDC e sua tênue estabilidade institucional 

limitaram os objetivos propostos pelos mandatos acordados pelo CSONU entre 2013 

e 2018. De forma semelhante, o quadro social e imposições fisiográficas do país 

restringiram o alcance operacional da Brigada de Intervenção que combateu, em um 

ambiente complexo, ante uma pluralidade de conflitos e guerras de origens diversas.  

Percebe-se também que o emprego da FIB se orientou pela finalidade de 

proteger os civis e prevenir a ameaça ou uso de violência física. A exemplo das OBE, 

a MONUSCO procurou, ainda que de forma restrita, estabelecer um ambiente seguro, 

sob controle civil, com o intuito de fortalecer o bem-estar social sob a tutela de um 

governo estável. A Brigada de Intervenção empenhou-se nesta abordagem 

multidisciplinar de integrar esforços militares e não-militares nos diferentes níveis para 

o cumprimento de sua missão.     

Por fim, o emprego da FIB na MONUSCO representou uma nova abordagem 

operativa ao buscar a iniciativa e confrontar a ameaça dos grupos armados na RDC. 

As soluções apresentadas pela Brigada de Intervenção, entre 2013 e 2018, 

constituem um estudo de caso relevante para o emprego robusto da força em Op Paz, 

superando-se as prerrogativas da manutenção da paz previstas no Cap VI. A 

complexidade do ambiente operacional da RDC assemelha-se aos desafios que 

futuros contingentes de capacetes azuis enfrentarão no porvir. Em complemento à 

pesquisa, que hora se finaliza, recomenda-se estudos sobre a influência das 

lideranças políticas e militares da MONUSCO no desempenho e emprego da FIB, 

confrontando-se suas percepções e ações aos resultados alcançados.     
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