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RESUMO 

 

DE QUE MANEIRA AS MISSÕES DE PAZ REALIZADAS PELA FORÇA 

TERRESTRE CONTRIBUEM PARA PROJEÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

 

AUTOR: João Arthur Oliveira dos Santos 

ORIENTADOR: José Benedito Cruz Junior 

 

              O presente trabalho destina-se a apresentar a atual situação do Estado Brasileiro 

diante do Sistema Internacional e de que maneira as Missões de Paz realizadas pelas Forças 

Armadas, especialmente pelo Exército Brasileiro, contribuem para a projeção do Brasil e os 

reflexos perante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas – CS/ONU e 

mostrar a estreita ligação que o País possui com essa Organização. Pretende-se, também, 

mostrar de que maneira essas Missões contribuíram com o desenvolvimento da Força 

Terrestre na última década, com ênfase na Missão das Nações Unidas para Estabilização do 

Haiti – MINUSTAH, na qual o Brasil participou ativamente entre os anos de 2004 a 2017. 

 

Palavras-chave: Missão de Paz, Forças Armadas, Força Terrestre, Organização das Nações 

Unidas. 
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ABSTRACT 

  

HOW MISSIONS OF PEACE CONDUCTED BY THE TERRESTRIAL FORCE 

CONTRIBUTE TO THE PROJECTION OF THE BRAZILIAN STATE 

 

AUTHOR: João Arthur Oliveira dos Santos 

ADVISOR: José Benedito Cruz Junior 

 

 

 

The present work is intended to present the current situation of the Brazilian State in 

the face of the International System and how the Peace Missions carried out by the Armed 

Forces, especially by the Brazilian Army, contribute to the projection of Brazil and the 

reflections before the Security Council of the United Nations - CS / UN and show the close 

connection that the Country has with this Organization. It is also intended to show how these 

Missions contributed to the development of the Earth Force in the last decade, with emphasis 

on the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), in which Brazil actively 

participated between 2004 and 2017. 

 

Keywords: Peace Mission, Armed Forces, Land Forces, United Nations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Leal (2013), O Exército Brasileiro tem uma histórica participação em 

missões de paz, desde 1948 a Força Terrestre tem participado de Operações Militares desse 

tipo, tendo contribuído com o envio de militares em mais de 30 Missões das Nações Unidas.  

 

Uma OpPaz é definida como a presença da ONU ou outro organismo por ela 

autorizado, integrando componentes civis e militares, em uma área ou região de 

conflito, com o objetivo de implementar ou monitorar a aplicação de resoluções e 

acordos relativos ao controle do conflito, ou para prover e assegurar a distribuição 

de ajuda humanitária.(BRASIL, 2009, p.16) 

 

 A primeira experiência do Brasil em colaborar com o envio de tropas das Forças 

Armadas para a ONU ocorreu no território do Egito, na crise de Suez, em 1956. Conflito 

ocorrido entre o Egito e Israel, França e Reino Unido, quando o Presidente do Egito na época, 

Abdel Nasser, resolveu nacionalizar o canal do Suez cujo controle pertencia a Inglaterra. Em 

conseqüência disso o porto israelense Eilat ficaria bloqueado, bem como o acesso de Israel ao 

Mar Vermelho pelo estreito de Tiran. Motivo esse que fez com que as 3 médias potências: 

Israel, França e Inglaterra desencadeassem ofensivas contra o Egito. Até que no ano de 1956 a 

ONU criou a Força de Emergência com o intuito de fiscalizar e controlar o cessar fogo que 

viera a ocorrer na região, o Brasil enviou cerca de 80 sapadores, especialistas em minas, 

chamado de destacamento precursor, para compor o primeiro batalhão de Suez. 

Entretanto, a primeira vez, de fato, que o Brasil participou de missões de paz da ONU 

foi em 1947, quando enviou observadores militares aos Balcãs. Na época essa região do Leste 

europeu passava por uma tênue linha entre a paz e a guerra, devido aos atritos bélicos 

ocorridos em anos pretéritos entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia (sucessor 

do Império Otomano) e Bulgária pela posse dos territórios remanescentes do Império 

Otomano. 

De lá para cá, o Brasil participou ativamente de diversas operações de manutenção de 

paz, sendo que a principal, e a que deu ao Brasil uma maior e mais recente projeção 

internacional, foi a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). 

Em 2004, logo após as tropas brasileiras chegarem ao Haiti e, demonstrar o elevado 

padrão de profissionalismo e comprometimento do soldado brasileiro, o Brasil recebeu o 

convite das Nações Unidas para nomear um Oficial General para comandar o componente 

militar da missão. As experiências obtidas em missões desse tipo, aliada ao preparo necessário 

para o êxito nas operações, contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento doutrinário da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sérvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montenegro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grécia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romênia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bulgária
https://pt.wikipedia.org/wiki/Império_Otomano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Império_Otomano
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Força Terrestre. Além dos ganhos nos níveis operacional e tático para as Forças participantes, 

essas operações contribuem também para os níveis político e estratégico, pois são uma 

oportunidade ímpar do País mostra aos países amigos o quão  boa e estruturada são nossas 

Forças Armadas. 

Durante o período em que as tropas do Exército Brasileiro participaram da 

MINUSTAH, entre os anos de 2004 a 2017. Diversos obstáculos de grande envergadura 

tiveram de ser superados, dentre eles: o combate contra forças irregulares num ambiente 

humanizado, que hoje é um  grande desafio para os grandes exércitos do mundo, e a ajuda 

humanitária que fora fundamental para que as tropas brasileiras ganhassem o apoio da 

população local. Ajuda humanitária essa, que se intensificou ainda mais após o grande 

terremoto que assolou o País em 2010. 

Os militares que participaram da Missão foram treinados de acordo com as regras de 

engajamento da ONU, o que gerou grandes benefícios para as tropas que participaram da 

missão, dentre elas destaca-se a oportunidade de empregar todo o conhecimento aprendido, o 

manuseio de equipamentos em situações de estresse, que mais se assemelham com o combate 

real, a experiência da tropa na guerra de quarta geração e a oportunidade de atuar 

contribuindo para a manutenção da segurança internacional. 

Assim sendo, justifica-se este tema devido à sua relevância que o mesmo tem para o 

Exército Brasileiro, como forma de compreender a importância da Forças Armadas, em 

especial do Exército Brasileiro como instrumento de política externa e de que maneira esse 

fato contribui para o desenvolvimento doutrinário da Força Terrestre. 

Desta forma problematiza-se a questão: como as Missões de Paz projetam o Brasil no 

cenário internacional? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Verificar a participação do Brasil em Missões sob a égide da ONU e de que maneira 

essas Missões de Paz, cumpridas pela Força Terrestre, contribuem para a projeção do Estado 

brasileiro e a evolução doutrinária da Força Terrestre. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Verificar a relação entre o Brasil e a ONU; 

- apresentar como foi o surgimento da ONU e a participação do Brasil nesse processo; 

- esclarecer a situação do Brasil na ONU hoje e suas pretensões a uma posição de 

Membro Permanente do Conselho de Segurança;  

- analisar as contribuições das Missões de Paz para a projeção do Estado brasileiro; e 

- apresentar os principais ganhos doutrinários trazidos pelas missões no exterior, em 

especial a MINUSTAH para a Força Terrestre 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentado um breve histórico da criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e da participação do Brasil nesse processo, será feita, também, uma 

análise do comportamento psicossocial do Soldado Brasileiro e quais as consequências desse 

para as operações sob égide da ONU.  

Serão mostrados os fatores que levaram a Missão de Paz no Haiti a ser reconhecida 

internacionalmente como um caso de sucesso e a influência do Centro Conjunto de Operações 

de Paz do Brasil (CCOPAB) para o êxito das missões sob tutela da ONU, das quais o Brasil 

participa.  

 

2.1 O SURGIMENTO DA ONU E A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NESSE PROCESSO 

 

Após o término da II Guerra Mundial, que ceifou a vida de 25 milhões de pessoas, 

surgiu um crescente sentimento de que era necessária a criação de um organismo de 

segurança internacional capaz de promover e estimular a paz entre os países. 

Desde o final do século XIX, países da Europa vinham firmando acordos e criando 

organismos internacionais que visavam à cooperação em assuntos específicos, como foi o 

caso da União Internacional de Telecomunicações e da União Postal Internacional, ambas são 

hoje agências da ONU e outras que tinham o intuito mais humanitário, tais como: o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha e as Convenções de Haia, que visavam regular os conflitos 

entre os países, convenções ocorridas entre os anos de 1899 e 1907 respectivamente. 

O embrião histórico da ONU é a Ligas das Nações, criada no ano de 1919, em 

Versalhes, quando os países vencedores da I Guerra Mundial se reuniram com o propósito de 

negociar o acordo que pôs fim à 1ª Guerra Mundial e estabelecer métodos para manter a paz 

entre as nações.Contudo, o principal propósito da liga das nações não foi alcançado e, em 

1939, o mundo se viu, novamente, envolvido num conflito em escala global. Em 1945, 

terminada a II Guerra Mundial, a Liga das Nações foi dissolvida, sendo iniciado o organismo 

que hoje conhecemos como Nações Amigas. 

 

Assim, os objetivos da criação da ONU em 24 de outubro de 1945 com o Presidente 

Norte-Americano Franklin Roosevelt, foi quem criou o nome apresentado pela 

primeira vez em 1942 na Declaração das Nações Unidas pela qual 26 países se 

comprometiam a lutar contra o Eixo. Com isso na conferência de S. Francisco a 

ONU contava a princípio com 51 estados membros (MATOS, 2016, p.56). 
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24 de outubro de 1945 marca a criação oficial da Organização das Nações Unidas, 

quando sua Carta foi ratificada pela maioria dos 51 Estados fundadores.  

A 

Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma 

organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para 

trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. O preâmbulo da Carta das Nações 

Unidas – documento de fundação da Organização – expressa os ideais e os 

propósitos dos povos cujos governos se uniram para constituir as Nações Unidas: 

“Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na 

dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das 

mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras 

fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social 

e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla.” (ONU, 2018). 

 

 

O Brasil é um dos membros-fundadores do Organismo e desde sua criação desfruta de 

grande prestígio dentro da ONU, fato esse que pode ser ratificado no protocolo de abertura da 

Assembleia Geral em que o Brasil, desde 1955, é o primeiro Membro a discursar. Isso não é 

fruto apenas da grande notoriedade que o País desfruta na ONU, mas também da imagem de 

neutralidade e imparcialidade que o País passa para o restante do mundo. 

Segundo ONU (2017), atualmente há 193 Países-Membros, os quais seguem os 

princípios da Carta da ONU, onde são descritos os direitos e deveres dos países-membros. 

Esta Carta foi assinada em São Francisco, EUA, em 26 de junho de 1945, após o término da 

Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, e entrou em vigor no dia 

24 de outubro do mesmo ano. Como seus principais objetivos, temos: 

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

coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos 

de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e 

de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um 

ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma 

perturbação da paz; Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas 

no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos 

povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz 

universal; Conseguir uma cooperação internacional para resolver os 

problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou 

humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião; e Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 

consecução desses objetivos comuns (ONU, p.5, 2017,) 

  

Na sua estrutura, a ONU possui uma série de órgãos. O artigo 7º, nº1, da Carta das 

Nações Unidas define seis como principais, sendo eles: Assembleia Geral, Conselho de 

https://nacoesunidas.org/carta
https://nacoesunidas.org/carta
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Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte Internacional de Justiça e 

Conselho de Tutela (ONU, 2017). 

 

2.2 O BRASIL HOJE NA ONU 

 

O Brasil embora não seja um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, 

desfruta de grande prestígio dentro das Nações Unidas. Desde 1948 o País participou 

ativamente em mais de 30 missões de paz, além disso há duas Representações permanentes 

junto à ONU, uma na cidade de Nova York e a outra em Genebra. Embora essas missões 

possuam militares compondo seus quadros elas estão diretamente subordinadas ao Ministério 

das Relações Exteriores, conforme mostra a figura a seguir. 

 

 

A Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas é subordinada ao Ministério 

das Relações Exteriores e é composta por um Corpo Diplomático oriundo daquele 

Ministério e um Conselheiro Militar, representante do MD, dando a essa 

representação  uma  composição  mista,  como  demonstrado na Figura 1 (BRASIL, 

p. 26,2013). 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura da Missão Permanente do Brasil 
 

 

  

Fonte: BRASIL (2013) 

 

Segundo Kenkel e Moraes (2012), a participação brasileira em processos 

internacionais de resolução de conflitos, a fim de buscar a paz mundial, não é uma atividade 

recente, tendo o Brasil uma tradição histórica nessas operações, devido à sua estatura 

geopolítica e de sua projeção internacional. A política externa brasileira, por sua vez, 
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participativa, influente e respeitada, optou por um sistema baseado em eficiência da segurança 

coletiva, a partir do multilateralismo e da responsabilidade recíproca entre os Estados. 

 

2.3 O BRASIL COMO MEMBRO PERMANENTE DO CSNU 

 

O Brasil tem um histórico interesse em tornar-se membro permanente do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. O fato de ser um dos membros fundadores da ONU e ter 

ocupado, desde então, uma posição de prestígio dentro da Organização, levou a diplomacia 

brasileira a fixar este objetivo.  

 

O Conselho de Segurança é composto por cinco membros permanentes (Estados 

Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido – os "P-5") e por dez membros não 

permanentes, eleitos para mandatos de dois anos. Depois do Japão, o Brasil é o país 

que por mais vezes integrou o CSNU como membro não permanente. Esteve 

presente no órgão por dez vezes, nos biênios 1946-47, 1951-52, 1954-55, 1963-64, 

1967-68, 1988-89, 1993-94, 1998-99, 2004-05 e 2010-11. Para o último, foi eleito 

com 182 votos (dentre 183 países votantes), o que demonstra o amplo 

reconhecimento das contribuições do Brasil à atuação do Conselho (ITAMARATY, 

2016). 

 

 

   O País, junto a outras nações emergentes, levanta a bandeira de que é necessária uma 

reforma no CSNU a fim de adequá-lo às demandas atuais, tendo em vista que os 5 membros 

permanentes são os mesmos desde o término da II Guerra Mundial, registrando-se, apenas, a 

troca da China Nacionalista pela China Comunista, em 1971. Desta forma, a constituição do 

CSNU reflete uma necessidade da época, o que não representa, necessariamente, a realidade 

contemporânea. Trata-se de adaptar as Nações Unidas às novas exigências do Século XXI. 

Brasil, Alemanha, Índia e Japão formaram um grupo chamada G4, cujo objetivo é 

expandir o CSNU. Tal proposta possui grande apoio da maior parte dos Estados-membros, 

entretanto, “Os 5 Poderosos”, como são chamados os membros permanentes, sempre vetam a 

proposta, impedindo que ela seja objeto de discussão nas reuniões formais da Assembleia 

Geral.  

Em 2012, segundo a ONU, o Brasil foi o décimo maior contribuinte orçamentário das 

Nações Unidas, participando com US$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de dólares). 
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2.4 CONTRIBUIÇÕES DAS MISSÕES DE PAZ PARA A INSERÇÃO INTERNACIONAL 

DO BRASIL 

 

Desde o fim da 2ª Guerra Mundial tornou-se cada vez mais comum a deflagração de 

pequenos e médios conflitos armados, sejam eles entre Nações ou entre grupos de um mesmo 

país, pelos mais variados motivos, tais como: econômicos, religiosos, ideológicos, dentre 

outros. 

A população civil que se encontra nessas regiões de litígio, muitas vezes, fica sob 

condição de vulnerabilidade social e, até mesmo, na iminência de sofrer violação de seus 

direitos fundamentais. É sob essa perspectiva de proteção dos direitos humanos da população 

ameaçada que se desenvolvem essas missões. 

 

As operações de paz das Nações Unidas são um instrumento singular e dinâmico, 

desenvolvido pela Organização para ajudar os países devastados por conflitos a criar 

as condições para alcançar uma paz permanente e duradoura. A primeira operação 

de paz das Nações Unidas foi estabelecida em 1948, quando o Conselho de 

Segurança autorizou a preparação e o envio de militares da ONU para o Oriente 

Médio para monitorar o Acordo de Armistício entre Israel e seus vizinhos árabes. 

Desde então, 63 operações de paz das Nações Unidas foram criadas (ONU, 2016). 

 

De acordo com o Portal Brasil (2012), a Organização das Nações Unidas realiza 

missões de paz desde 1945, quando foi criada. Tais missões visam levar ajuda humanitária e 

condições mínimas de paz a países em conflito, os quais não conseguem exercer sua 

soberania.  

A primeira vez que o Brasil participou de missões de paz da ONU foi em 1947, 

enviando observadores aos Bálcãs. Desde então, realizou uma série de missões importantes, 

como no Oriente Médio, nas décadas de 1950 e 1960. Nos dez anos de duração dessa missão, 

do Batalhão Suez, o Brasil enviou cerca de 6 mil homens, chegando a comandar as operações 

de janeiro de 1965 a janeiro de 1966 (PORTAL BRASIL, 2012). 

O Brasil se fez presente, posteriormente, em diversos países da América, Ásia e 

África. Uma companhia atuou na manutenção da paz em Moçambique (ONUMOZ), em 1994. 

Já em 1995, um batalhão de infantaria, uma companhia de engenharia e dois postos de socorro 

avançado, um do Exército Brasileiro e outro da Marinha do Brasil, foram enviados à Angola, 

como parte da UNAVEM III, tendo anteriormente enviado observadores militares na 

UNAVEM I e II (PORTAL BRASIL, 2012). 
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Em 2004, iniciou-se a Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH), contando com grande esforço diplomático do Brasil. A missão tinha por 

objetivo manter a paz e garantir a ordem pública, mas, desde o terremoto no País, em 2010, 

ganhou também caráter humanitário. As forças brasileiras compunham a maior parte do 

efetivo designado e detinham ,também, o comando (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

FORÇAS INTERNACIONAIS DE PAZ DA ONU, 2017). 

 

 

Figura 2 – MINUSTAH atuando após terremoto de 2010 no Haiti 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2015) 

 

 

“O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo 

contribuído com mais de 33.000 militares, policiais e civis. Atualmente, participa com mais 

de 1700 pessoas em nove operações de paz” (ITAMARATY, 2016). 

O amparo legal que autoriza a participação do Brasil em missões de paz da ONU 

encontra-se no artigo 4º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Dentre os 

princípios que regem as relações internacionais estão a defesa da paz, a solução pacífica de 

conflitos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (ITAMARATY, 

2016). 
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O envio, preparo e emprego das tropas brasileiras, para agirem sob a égide de 

organismos internacionais, são reguladas tanto pelo ordenamento jurídico interno quando por 

tratados internacionais dos quais o País é signatário. Dentro da legislação brasileira, o 

embasamento legal para essas missões pode ser encontrado dentro da própria Constituição 

Federal, conforme mostra o parágrafo anterior e também: na Lei Complementar 97, de 9 de 

novembro de 1999, que versa sobre as normas gerais para organização, preparo e emprego das 

Forças Armadas, e na Lei nº 2.953, de 17 de novembro de 1956, que fixa normas para 

remessa de tropas brasileiras ao exterior.  

Dentre os acordos e tratados internacionais que o Brasil é signatário, que tratam sobre 

emprego de tropas em missões de paz, temos como os principais: Carta das Nações Unidas e 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça, de 26 de junho de 1945; Convenção de Genebra 

relativa à situação de feridos, enfermos e náufragos das Forças Armadas no mar, de 12 de 

agosto de 1949; Protocolos adicionais I e II às convenções de Genebra sobre a reafirmação e o 

desenvolvimento internacional humanitário aplicável nos conflitos armados, de 10 de junho 

de 1977. 

As missões de paz são importantes ferramentas para a projetar o Estado Brasileiro, 

como afirma Gianinni (2013) “a participação brasileira em missões de paz se destaca por ser 

um importante componente da estratégia de inserção internacional do país e pelas 

características próprias de sua atuação, marcada por ações conjuntas entre a diplomacia e a 

defesa”. Sendo assim, a participação das Forças Armadas, mais especificamente do Exército 

Brasileiro, extrapola o campo militar, adentrando no campo político internacional. A 

necessidade de capacitação profissional do oficial comandante de pequenas frações para 

participar dessas missões se evidencia cada vez mais imprescindível para o bom andamento 

da missão e projeção da competência do militar brasileiro perante o mundo, sendo cada vez 

mais importante a preparação intelectual e moral do futuro oficial do Exército, na Academia 

Militar das Agulhas Negras. 

A participação do Brasil na MINUSTAH foi fundamental para consolidar e ampliar a 

credibilidade do País  no Sistema Internacional, sobretudo no Cone Sul, onde essa destacada 

participação contribuiu para que o Brasil se firmasse como influente e importante ator nas 

relações internacionais do Subcontinente Sul-americano. Isso se deve a Projeção de Poder que 

o Brasil exerce ao mostrar para o resto do mundo a competência técnico-profissional de suas 

Forças Armadas, durante uma missão de paz, na Geopolítica essa projeção de poder é 

chamada de Hard Power, conceito usado para designar a capacidade de um corpo político de 
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influenciar ou exercer poder sobre outro estado através do emprego de seus recursos militares 

e econômicos. 

           O principal reflexo desse papel de destaque na América do Sul é a liderança do Brasil 

frente ao MERCOSUL, bloco de cooperação comercial formado oficialmente pelo Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Essa grande influência que o País exerce sobre o bloco se dá 

principalmente pela capacidade econômica do Brasil e é garantida por nossas Forças 

Armadas, que gozam de grande prestígio e respeito dentro do bloco. 

A política externa brasileira, atualmente, dentre seus inúmeros objetivos busca, a 

reforma do Conselho de Segurança da ONU, para torná-lo mais eficiente e com maior 

legitimidade, uma vez que tem por objetivo aumentar o número de membros permanentes. 

Com isso, o Brasil, juntamente com o Japão, Alemanha e Índia formou o G-4, para que juntos 

possam lutar por vagas como membros permanentes no Conselho (LESSA, 2007). 

Com o comando do contingente militar da MINUSTAH, em 2004, o Brasil passou a 

ter projeção internacional, principalmente devido ao sucesso da missão. Entretanto, a 

influência e os laços de cooperação não se limitam apenas as Américas, alongam-se também 

ao continente africano. 

 

O Brasil conquistou importante projeção internacional como nação difusora dos 

ideais de cooperação internacional, adepta da solução pacífica e promotora da 

negociação diplomática, dando passos firmes para a consecução de seus objetivos. 

Por meio das Operações de Manutenção de Paz, o Brasil estreitou laços de amizade 

e cooperação com diversas nações, em particular com os países africanos, o que 

possibilitou o aumento da influência brasileira naquele continente, tanto no campo 

político como no econômico. Nos últimos anos verificou-se a ampliação do 

intercâmbio entre os componentes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) (LESSA, 2007, p. 37). 

 

 

             A Participação em Operações de Manutenção da Paz, principalmente na 

MINUSTAH, trouxe vários benefícios à Força Terrestre dentre os quais podemos destacar: 

oportunidade de se adestrar mesmo em tempo de paz; e intercâmbio com militares de outros 

países. Vale, ainda, ressaltar que essas Missões são uma excelente oportunidade para o Brasil 

mostrar a qualidade de seus recursos humanos, de seu material e da doutrina militar vigente a 

exércitos de outros países 

Seguindo a perspectiva de constante aperfeiçoamento doutrinário das Forças Armadas, 

o Exército Brasileiro avaliou que era necessária a criação de um Centro de Preparação cujo 

intuito seria o de melhor preparar os recursos humanos que estavam sendo enviados ao 

exterior para participar de Missões de Paz. Assim sendo, no ano de 2001, foi criado o Centro 

de Preparação e Avaliação para Missões de Paz do Exército Brasileiro (CEPAEB), 
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subordinado ao Comando de Operações Terrestres (COTER), com o objetivo de capacitar e 

avaliar os militares designados para essas missões. 

Em agosto de 2004 criou-se o Grupo de Acompanhamento e Apoio às Missões de Paz 

no Âmbito da Força Terrestre (GAAPAZ), formado por representantes dos setores de pessoal, 

logística, operações, finanças, inteligência e comunicação social, o qual tem por objetivo 

apoiar os militares durante as missões de paz. 

Em março de 2005 criou-se o Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOPaz), com 

a finalidade de capacitar os militares que iriam participar das missões de paz, sob a orientação 

do COTER. Com isso, novos conhecimentos, principalmente aqueles relativos à ONU e ao 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), foram  passados para a Força Terrestre. 

Além disso, os militares foram capacitados a gerenciar crises e aprenderam técnicas de 

negociação e operações em ambiente urbano. 

Houve, ainda, um considerável aumento no número de intercâmbios entre militares do 

Brasil e de exércitos de outros países, podendo-se destacar: as operações com tropa, em 

contexto de força de paz, como a Cruzeiro do Sul, a Iguaçu I e II e a Cabanas, que 

envolveram o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai.  Em 2017, foi realizada a Operação 

Felino em Resende-RJ, na Academia Militar das Agulhas Negras, envolvendo os países 

integrantes da CPLP. 

Com esses intercâmbios observou-se a troca de experiências muito importante para os 

militares, bem como melhoria na preparação dos quadros e a oportunidade de praticar outros 

idiomas. Com o sucesso das missões, o Brasil tem reforçado a sua credibilidade internacional, 

o que faz com que a Força Terrestre brasileira conquiste um importante espaço junto às 

Nações Unidas, o que culminou com a indicação do Brasil para assumir o comando do 

componente militar da MINUSTAH. 

 

2.5 HAITI: UM CASO DE SUCESSO 

 

Descoberta por Colombo em 1492, a ilha de Hispaniola é a segunda maior ilha do Mar 

do Caribe, ficando atrás apenas, em tamanho, da ilha da Cuba. Descoberta pelo navegador 

espanhol Cristóvão Colombo, que não teve grandes dificuldades para ocupar e dominar a 

região, ocupada por índios que viviam de forma rudimentar. Os europeus, por sua vez, 

trouxeram novas tecnologias, doenças e armas de fogo, o que levou a quase extinção da 

população nativa. 
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A colônia de Hispaniola, que originalmente pertencia à Espanha, foi dividida com a 

França, sendo definitivamente cedida à França em 1697, por motivos políticos. A partir daí, 

em poucas décadas, a região haitiana, devido à boa localização e ao solo fértil, tornou-se a 

colônia francesa mais rica da América, justamente graças à exportação de açúcar, cacau e 

café. Na época, o Haiti era dividido em latifúndios e uma minoria rica francesa controlava a 

economia e a escravidão na região. Consequentemente, conforme os anos foram passando, 

começou a crescer um sentimento de insatisfação social, culminando, então, em 1794, na 

revolta dos escravos. 

Após diversos conflitos travados entre escravos e tropas francesas, Jacques 

Dessalines, em 1804, após expulsar os franceses, declarou a independência e se tornou 

imperador.  

O domínio econômico do País pelas grandes empresas comerciais e bancárias da 

França, Espanha e dos Estados Unidos começou a ser fortalecido em 1840, as quais tentaram, 

de todas as formas, dificultar o desenvolvimento manufatureiro e industrial do País. Os 

Estados Unidos reconheceram a independência do Haiti em 1862. 

O Haiti nunca conseguiu se firmar como uma Nação próspera, pelos mais diversos 

motivos, dentre os quais podemos destacar: forte influência norte-americana dentro do 

território haitiano, a fim de defender seus próprios interesses; a falta de unidade social e 

coesão nacional (a população haitiana é formada por descendentes das mais diversas tribos, 

dos mais variados locais da África, que tinham crenças e credos antagônicos, além de não 

possuírem um idioma comum). 

Entre 1946 e 1957, vigeu a ditadura de François Duvalier, médico e chefe da seita 

Vodu, praticada pela maior parte da população pobre do País. Sua ditadura era baseada no 

terror policial, perseguição de seus inimigos e da igreja católica, controlando o País pela força 

e transferindo grande parte dos recursos públicos, por meio da corrupção, para seu patrimônio 

pessoal. Em 1971, o médico, cuja alcunha era Papa Doc, morreu e foi substituído por seu 

filho, Jean Claude Duvalier, o Baby Doc. Em 1986, Baby Doc decretou estado de sítio, o que 

acabou gerando os protestos populares que, ao se intensificarem, fizeram com que ele fugisse 

com a família para a França. 

Em dezembro de 1990, foram realizadas eleições livres, vencidas pelo padre 

esquerdista Jean-Bertrand Aristide, o qual, pouco tempo depois, foi deposto por meio de um 

golpe do General Raul Cedras, tendo-se exilado nos Estados Unidos. A Organização dos 

Estados Americanos, OEA, a Organização das Nações Unidas, ONU e os Estados Unidos 

impuseram sanções econômicas ao País, para forçar os militares a permitirem a volta de 
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Aristide ao poder. Aristide, após revoltas e conflitos, reassumiu, em 1994, a Presidência do 

Haiti com a economia totalmente arrasada. 

No período entre 1994 e 2000, ainda que com avanços como eleição democrática de 

dois presidentes, o Haiti ainda permanecia em crise política e econômica, o que causou 

instabilidade no País, impossibilitando a implementação de  reformas políticas. Porém, as 

eleições presidenciais e parlamentares em 2000 foram marcadas por incerteza e desconfiança, 

com suspeita de manipulação por Aristide e seu partido, construindo o primeiro evento que 

levaria ao início das operações de manutenção da paz. Após as eleições, o contato com os 

partidos de oposição ficou cada vez mais difícil, devido à insatisfação desses, que passaram a 

clamar pela renúncia de Aristide. Isso tudo agravado pelo fato do Presidente ter extinguido as 

Forças Armadas do País, criando um clima de grande instabilidade. Diversos países como 

Estados Unidos, Canadá e França se colocaram à disposição para ajudar a achar uma solução 

pacífica para a situação, porém, a oposição rejeitou a proposta, aprofundando a crise. 

Nos primeiros meses 2004, surgiram pequenos focos de conflitos em Gonaives, que se 

espalharam para cidades vizinhas nos dias subsequentes. Conforme a oposição foi tomando 

conta do Norte do Haiti e ameaçando tomar a Capital do país, Porto Príncipe, Aristides deixou 

o País, asilando-se na África do Sul, em 29 de fevereiro. Quem assumiu a presidência, 

interinamente, foi o então Presidente da Suprema Corte, Bonifácio Alexandre, que 

rapidamente pediu apoio das Nações Unidas, para que houvesse uma transição política e 

constitucional de forma pacífica, mantendo a segurança interna. Dentro desse contexto, ao 

considerar que a situação no Haiti ainda constituía ameaça para a paz internacional e a 

segurança na região, o Conselho de Segurança decidiu estabelecer a Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH).  

O Conselho de Segurança aprovou o envio de tropas, cerca de 6.700 militares, 

oriundos da Argentina, Benin, Bolívia, Brasil, Canadá, Chade, Chile, Croácia, França, 

Jordânia, Nepal, Paraguai, Peru, Portugal, Turquia e Uruguai que, prontamente, iniciaram seu 

desdobramento. Sob o comando do General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, do Exército 

Brasileiro, a missão de manutenção da paz tinha a finalidade de restaurar a ordem no Haiti e 

promover novas eleições, após um longo período de instabilidade e insatisfação da população 

local. 

A Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) foi criada por 

Resolução do Conselho de Segurança da ONU, em fevereiro 2004, para restabelecer a 

segurança e normalidade institucional do País, após sucessivos episódios de turbulência 

http://www.minustah.org/
http://www.un.org/en/sc/
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política e violência, que culminaram com a partida do então Presidente, Jean Bertrand 

Aristide, para o exílio (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018) 

 

Foi nesse contexto de grande instabilidade social que, em 2004, homens do Exército 

Brasileiro foram para o Haiti com o intuito de ajudar a combater a crise que assolava o País e 

reestabelecer as mínimas condições de segurança para que pudessem ser realizadas as eleições 

presidenciais, que só vieram a acontecer em 2016. 

 

 

Figura 3 - MINUSTAH 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2015) 

             

 

O Brasil permaneceu no Haiti por 13 anos, de 2004 até o de 2017, tendo enviado mais 

de 33 mil homens, distribuídos em 26 contingentes. Inicialmente, o Brasil buscou ajudar o 

Haiti por conta da questão da solidariedade regional, para com o país americano. Num 

segundo plano, trata-se da inserção do Brasil no Sistema Internacional e a oportunidade ímpar 

de trabalhar junto à ONU, principalmente no Conselho de Segurança (CSNU), responsável 

pelas decisões mais importantes da Organização. 

            Durante seus primeiros anos a MINUSTAH caracterizou-se por ser uma missão 

bastante complexa, porque embora tivesse um caráter predominantemente de ajuda 

humanitária a situação do país era bastante crítica no que diz respeito a segurança interna, o 
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que fazia com que as tropas brasileiras trabalhassem diuturnamente numa linha tênue entre a 

mão amiga, utilizada na ajuda humanitária ao povo haitiano, e o braço forte; com o uso 

moderado da força para fazer frente aos grupos criminosos que contribuíam ainda mais para 

situação caótica do país. 

             Entre os anos de 2004 e 2006, um dos períodos mais críticos da missão, devido aos altos 

índices de violência que assolavam o pobre País, predominavam as missões em que a ONU 

autorizava o componente militar da missão a realizar ações proativas e atacar as gangues. Foi nesse 

período, também, em que ocorreu o maior número de prisões de criminosos e de neutralizações dos 

meliantes. 

               Em dado momento essas ações ``proativas´´, do componente militar da missão, contra as 

forças adversas, chegaram a tal nível de violência e letalidade que, por vezes, as ações das tropas 

confundiam-se com ações típicas de Missões de Imposição de Paz, embora a missão fosse de 

Manutenção da Paz. 

           Dentre os instrumentos utilizados pelas Nações Unidas para promover a paz e a segurança 

internacional, tem-se: Diplomacia Preventiva (Preventive Diplomacy); Promoção da Paz 

(Peacemaking); Manutenção da Paz (Peacekeeping);  Imposição da Paz (Peace-enforcement); 

e  Consolidação da Paz (Post-conflict Peace-building). Desses instrumentos apresentados o 

componente militar integra apenas: 

 

• Manutenção da paz: constitui-se no emprego de pessoal militar, policial e civil para 

auxiliar na implementação de acordos de cessação de hostilidades celebrados entre 

as partes em litígio. É fundamentada nos princípios básicos do consentimento das 

partes em litígio, da imparcialidade e do uso mínimo da força. 

• Imposição da paz: tem caráter coercitivo e engloba as medidas desencadeadas por 

intermédio do emprego de forças militares que se destinam a restaurar a paz ou 

estabelecer condições específicas em uma área de conflito ou tensão, onde as partes 

estejam envolvidas em confrontação bélica e, pelo menos, uma delas não esteja de 

acordo com a intervenção. O emprego da força está prescrito no Capítulo VII da 

Carta das Nações e será dirigido contra as partes que insistam na violação da paz. 

• Consolidação da paz: consiste em ações posteriores a um conflito interno ou entre 

Estados. Destina-se a consolidar a paz e evitar o surgimento de novas controvérsias 

utilizando-se, como instrumentos, projetos de desenvolvimento político, social e 

econômico, bem como o estímulo de medidas de confiança e interação entre as 

partes até então em conflito. Essas ações, voltadas basicamente para o 

desenvolvimento econômico e social do país anfitrião, são empreendidas, 

preferencialmente, por outros órgãos das Nações Unidas, mas, dependendo das 

dificuldades no terreno, podem requerer a atuação militar. (BRASIL, 2009, p.23) 
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Figura 4 – Espectro dos instrumentos de paz 

                    

 

Fonte: Imagem de autoria do autor 

 

No ano de 2010, um forte terremoto atingiu o Haiti, o que agravou ainda mais a situação 

de vulnerabilidade social da população do País, fato esse que tornou o caráter de ajuda 

humanitária da Missão cada vez maior. 

 

                                               Em 12 de janeiro, um terremoto de magnitude 7 devastou o Haiti, matou 220 mil pessoas e 

deixou milhares de feridos. A MINUSTAH  aumentou seu efetivo e atuou na busca por 

sobreviventes, que duraram semanas, além da remoção de escombros e corpos. As tropas 

também ajudaram na distribuição de alimentos para a população atingida pelo tremor. 

(Globo, 2010) 

 

Para o Brasil, a MINUSTAH foi a mais importante contribuição do País para as 

missões de manutenção da paz da ONU. Foram enviados ao Haiti, entre 2004 e 2017, o total 

de 37.000 soldados brasileiros; a ajuda humanitária prestada durante a missão, concreta e 

relevante, muito bem vista no cenário internacional, deixou boa impressão dos brasileiros, 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1446514-5602,00-COBERTURA+COMPLETA+TERREMOTO+NO+HAITI.html
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como um povo solidário, perante a população haitiana. Uma missão de menor envergadura 

substituiu a MINUSTAH, tendo como foco as questões voltadas para a consolidação do 

ordenamento jurídico do País. 

 

2.6 O SOLDADO BRASILEIRO E AS CONSEQUÊNCIAS DAS MISSÕES DE PAZ PARA 

EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA DA FORÇA TERRESTRE 

 

  

Para o êxito em operações fora do território nacional é preciso que o militar tenha 

entendimento sobre a cultura e costumes de um país em que atuará, para que possa, com isso, 

entender os anseios da população, ter uma maior empatia para com as pessoas e, dessa forma,  

tê-las como aliadas durante toda a missão. Este é um procedimento bastante empregado pelas 

Forças Especiais de vários países do mundo. 

A compreensão das motivações da população local e o porquê dela agir dessa ou 

daquela maneira auxilia, em muito, a tropa a lidar com as situações adversas que, fatalmente, 

surgirão, durante o cumprimento da missão. 

Entretanto, essa capacidade de se solidarizar com as aflições do outro e desenvolver 

empatia pela população civil, seja ela nacional ou estrangeira, é uma característica marcante 

do soldado brasileiro, que normalmente integra a tropa convencional, ou seja, o que em outros 

exércitos do mundo é desenvolvido pelos operadores de forças especiais após prolongado 

processo de capacitação, o nosso soldado convencional consegue desenvolver naturalmente. 

Esse comportamento do combatente brasileiro é importantíssimo no conflito de 4ª 

geração, em que o centro de gravidade é o apoio da população civil, pois a ausência deste 

recurso pode implicar em efeitos colaterais negativos que influenciem o andamento e sucesso 

das operações. 

Como disse o General Dutra, antigo Comandante do 22º Contingente do Batalhão 

Brasileiro de Força de Paz, durante palestra ministrada na Academia Militar das Agulhas 

Negras: “Talvez o sucesso do Brasil no Haiti tenha se dado pela capacidade do nosso soldado 

de unir a razão às coisas do coração!”. 
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Figura 5 – SOLDADO BRASILEIRO COM CRIANÇAS NO HAITI 

 

Fonte: Exército Brasileiro 

 

 

           As vantagens provenientes da atuação brasileira em Operações de Manutenção da Paz 

trazem benefícios que vão muito além dos objetivos políticos. No campo militar, por 

exemplo, essas missões são uma oportunidade ímpar para as Forças Armadas de um país que 

participe com o envio de tropas. Isso deve-se ao fato de as tropas poderem se adestrar em 

situação real e aprimorar sua doutrina, mesmo vivendo um período de paz. 

           O Brasil enviou ao Haiti um total de 26 contingentes oriundos de todos os Comandos 

Militares de Área, sendo essa uma diretriz do Comandante do Exército à época, a fim de que  

todos os Grandes Comandos fossem beneficiados com o envio de contingentes para a missão. 

           O Brasil vive, felizmente, um longo período de paz, que perdura desde o final da 2ª 

Guerra Mundial, sendo esta a última vez  que empregou tropas em uma guerra de alta 

intensidade. É extremamente complexo e custoso manter um exército pronto, com efetivos 

adequados, necessitando de um mínimo de mobilização para adquirir o poder de combate 

necessário para executar operações de guerra em curto espaço de tempo. Uma das formas de 

minimizar os custos e manter a operacionalidade das tropas num padrão elevado é a 

participação em Missões de Paz da ONU.  

              Essas Missões caracterizam-se por serem extremamente complexas, em sua maioria 

ocorrem em ambientes com as características dos conflitos de 4ª Geração, em que o poder de 

combate das forças militares não pode ser empregado em sua plenitude e as considerações 

civis são o principal Fator da Decisão a ser levado em consideração. 
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              Com o intuito de preparar a tropa da melhor forma possível para essas operações, 

todo o contingente designado para ser desdobrado no Haiti era mobilizado seis meses antes de 

partir para a missão. Isto era feito com o intuito de oferecer uma rápida familiarização com 

ambiente operacional no qual os militares teriam que atuar. Neste período eram passadas 

informações importantes, tais  como: missão, características geográficas, sociais, econômicas 

e políticas do País, mas o maior objetivo era treinar, exaustivamente, as técnicas, táticas e 

procedimentos (TTP) a serem executadas durante a Missão 

              Ainda dentro dessa perspectiva de enviar ao exterior o melhor recurso humano 

possível, em 2005, o EB criou o Centro de Instrução de Operações de Paz cujo intuito era 

regulamentar e conduzir o preparo dos contingentes antes de sua partida para o Haiti. Mais 

tarde, por determinação do Ministério da Defesa, o CI O Paz tornou-se o Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil, considerado uma referência mundial no que diz respeito a 

Missões de Paz. 

 

 

 

Figura 6 - CCOPAB 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2015) 

 

 

 

            Na MINUSTAH, a maioria absoluta das operações realizadas pelo Exército Brasileiro 

ocorria em ambiente urbano, exigindo uma pronta resposta das tropas frente aos novos 

desafios que lhes eram impostos. Pode-se dizer que o Haiti serviu como um grande 
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laboratório de testes para a criação e o aperfeiçoamento de doutrinas relacionadas às 

operações em ambiente urbano. 

            Dentre essas doutrinas, que foram atualizadas por processos empíricos, tem-se o 

emprego de viaturas mecanizadas ou blindadas no combate em localidade, em que as tropas se 

viram obrigadas a utilizar a plataforma de combate, as viaturas, para auxiliá-las na progressão 

a pé; há também a própria evolução do fardo aberto, todos os equipamentos que o militar 

conduz junto ao corpo, que são necessários ao cumprimento da missão. No início da missão o 

fardo aberto utilizado pelos militares brasileiros era bastante semelhante ao mesmo 

equipamento utilizado pelos pracinhas brasileiros na 2ª Guerra Mundial, cinto-suspensório, 

porta carregadores e cantis, enquanto que no fim da missão nosso militares estavam equipados 

com modernos coletes modulares. 

 

 

 

Figura 7 –  Diferença do Soldado Brasileiro no Haiti- 2004 e 2015 

 

Fonte: Fotomontagem de autoria do autor 

 

 

              Devido à experiência no Haiti, atualmente o EB é uma referência internacional no 

que diz respeito ao combate em ambiente urbano. Contando com um capacitado centro de 

instrução, o Centro de Instrução em Operações Urbanas (CIOU), o antigo Centro de Instrução 

de Garantia da Lei e da Ordem (CIGLO), localizado na cidade de Campinas-SP, responsável 
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por desenvolver doutrinas e aperfeiçoar TTP, o CIOU também ministra quatro vezes ao ano o 

Estagio Geral de Garantia da Lei e da Ordem, que é disponibilizado aos militares da Força 

Terrestre, fazendo com que as doutrinas que lá são desenvolvidas sejam disseminadas por 

todo o Exército. 

                  No contexto da grave crise de violência que assola todo o Brasil, em 2018 o 

Governo Federal decretou Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro; assim sendo, as 

tropas do EB eram empregadas diuturnamente a fim de contribuir com a segurança pública, 

naquela unidade da federação. 

                O sucesso das operações realizadas pelo EB no Rio de Janeiro deve-se ao elevado 

grau de profissionalismo e preparo dos militares da Força Terrestre. Muito desse sucesso 

deve-se às experiências colhidas durante a missão no Haiti, que serviram de suporte para 

orientar e aperfeiçoar nossa forma de operar nas áreas humanizadas. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto, além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico do tipo exploratória. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foram realizadas as pesquisas bibliográficas em livros e sites que dizem respeito ao 

tema. Primeiramente foram encontrados autores como: Lessa (2007), Guerra (2016) e 

Gianinni (2013) e Home Page governamentais os quais produziram material que condizem 

com a pesquisa. 

Logo após fomos ao levantamento dos dados bibliográficos junto a outros autores e 

foram feitos fichamentos do material que foi utilizado. Finalmente os dados foram 

organizados e utilizados para a produção do estudo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil tem participado de Missões de Paz desde 1947, porém, no ano de 2004 foi o 

responsável pela Missão de Paz no Haiti, a MINUSTAH, o que deu ao País projeção 

internacional. O Haiti é um país pobre, que vem sofrendo com a criminalidade, violência, 

falta de estrutura e, no ano de 2010, um terremoto assolou o país, destruindo uma grande parte 

da precária infraestrutura. 

Pelas ruas somente escombros, falta de água, alimentos e luz, o que facilitou às 

gangues ataques sistemáticos à população, sendo contidos pelo contingente militar da 

MINUSTAH, o qual teve seu treinamento adaptado para agir de acordo com o quadro 

diferenciado que se apresentava. 

Durante todo o desenrolar das operações naquele País, desde o início até o final da 

missão, observou-se a adequação do treinamento dos militares, face a cada nova situação 

imposta, principalmente diante do terremoto de 2010, quando os militares ali presentes 

passaram a atuar dentro de um enfoque eminentemente humanitário, até mesmo ajudando na 

reconstrução do País. 

Para as Missões de Paz é exigido pela ONU que os militares recebam preparação 

específica e que a tropa seja certificada. Assim sendo, o CCOPAB tem como 

responsabilidade, o treinamento desses militares e o adestramento das frações, tendo em vista 

as características desse tipo de missão, tais como: confronto em área humanizada e a força 

adversa homiziada em meio à população local. 

Por ter as Missões de Paz ganhado relevância nos últimos anos, o Exército Brasileiro 

tem aperfeiçoado a preparação das tropas, utilizando para tanto o Manual de Operações de 

Manutenção da Paz (C 95-1), realizando a preparação específica, treinando o militar para que 

alcance um nível de desempenho elevado dentro da tropa que seguirá para a missão.  

A tradição histórica da participação do Brasil nessas missões fez com que, com o 

passar do tempo, houvesse uma evolução doutrinária na Força, de tal forma que os militares 

brasileiros, evolvidos em missões de paz, pudessem fazer face a qualquer contingência. 

 

Observa-se o rigoroso processo de seleção dos militares que participarão da Missão, 

bem como seu treinamento e adestramento, de modo que o militar que está indo ao exterior 

possa representar o Estado brasileiro da melhor forma possível. 
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O Brasil aspira a uma cadeira como membro permanente no Conselho de Segurança 

da ONU e o êxito alcançado em missões como a MINUSTAH concorre para colocar o país 

mais próximo de concretizar este desiderato. 
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ANEXO 1 – QUADRO COM AS MISSÕES DE PAZ REALIZADAS PELO BRASIL 

DE 1991 A 2000 

 

 

Ano/Período Operação Efetivo Descrição 

Jan 89 – Mai 91 
UNAVEM – I 

(Angola) 
16 

O Brasil contribuiu com observadores militares para o 

primeiro mandato da Missão de Verificação das Nações 

Unidas em Angola (UNAVEM I). 

Abr 90 – Jan 92 

ONUCA 

(Honduras, Nicarágua, 

Guatemala, El Salvador e 

Costa Rica) 

34 

O Brasil contribuiu com observadores militares para o 

Grupo de Observação das Nações Unidas na América 

Central (ONUCA). 

Mai 91 – Fev 95 
UNAVEM –II 

(Angola) 
77 

O Brasil continuou contribuindo para a nova missão em 

Angola - Missão de Verificação das Nações Unidas em 

Angola II (UNAVEM II) - com observadores militares 

e, posteriormente, com uma equipe médica integrada 

por médicos e enfermeiros militares. 

Jun 91 – Abr 95 
ONUSAL 

(El Salvador) 
63 

O Brasil contribuiu com observadores militares e uma 

equipe médica para a Missão de Observação das 

Nações Unidas em El Salvador (ONUSAL). 

Ago 92 – Dez 95 
UNPROFOR 

(Ex-Iugoslávia) 
90 

O Brasil enviou observadores militares para a Força de 

Proteção das Nações Unidas na Ex-Iugoslávia 

(UNPROFOR). 

Jan 93 – Dez 04 
ONUMOZ 

(Moçambique) 
218 

O Brasil contribuiu com observadores militares na 

Operação das Nações Unidas em Moçambique 

(ONUMOZ). No período de junho a dezembro de 1994, 

o Exército manteve na missão uma companhia de pára-

quedistas reforçada (170 homens) 

Ago 93 – Set 94 
UNOMUR 

(Uganda e Ruanda) 
13 

O Brasil cedeu dez observadores militares e uma equipe 

médica com três militares na Missão de Observação das 

Nações Unidas em Uganda-Ruanda (UNOMOR). 

Set 93 – Nov 93 
UNOMIL 

(Libéria) 
3 

O Brasil cedeu observadores militares da UNAVEM II 

para servir na Operação das Nações Unidas na Libéria 

(UNOMIL). 

Out 94 – Dez 00 
MINUGUA 

(Guatemala) 
39 

O Brasil cedeu observadores militares para 

supervisionar o aquartelamento e desmobilização da 

guerrilha guatemalteca na Missão das Nações Unidas 

na Guatemala (MINUGUA). 
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Desde Set 94 

MARMINCA 

(Honduras, Nicarágua, 

Guatemala e Costa Rica) 

60 

O Exército Brasileiro vem participando na Missão de 

Assistência à Remoção de Minas na América Central 

(MARMINCA) sob a égide da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) com uma equipe de 

supervisores de desminagem. 

Mai 95 – Jan 96 
UNCRO 

(Croácia) 
2 

O Brasil contribuiu com observadores militares 

Operação de Restauração da Confiança das Nações 

Unidas na Croácia (UNCRO). 

Mar 95 – Jun 99 
MOMEP 

(Equador e Peru) 
133 

A Missão de Observadores Militares Equador – Peru 

(MOMEP) foi criada em 10 Mar 95 e concluída em 30 

Jun 99. O Exército participou com observadores 

militares e efetivos do grupo de apoio à missão e 

pilotos de helicópteros. 

Mar 95 – Fev 99 
UNPREDEP 

(Macedônia) 
5 

O Brasil cedeu observadores militares à Força de 

Desdobramento Preventivo das Nações Unidas na Ex-

Ioguslávia de Macedônia (UNPREDEP). 

Ago 95 – Jul 97 

  

UNAVEM- III 

(Angola) 

4174 

O Brasil contribuiu com um batalhão de infantaria, uma 

companhia de engenharia, dois postos de socorro 

avançados, oficiais do Estado-Maior e observadores 

militares para a Missão de Verificação das Nações 

Unidas em Angola III (UNAVEM III) 

Jan 96 – Jan 98 
UNTAES 

(Eslavônia Oriental) 
9 

O Brasil participou com observadores militares na 

Administração Transitória das Nações Unidas na 

Eslavônia Oriental (UNTAES). 

Jan 96 – Dez 02 
UNMOP 

(Península de Prevlaka) 
5 

O Brasil participou com observadores militares na 

Missão das Nações Unidas na Península da Prevlaka 

(UNMOP). 

Jun 97 – Out 99 
MONUA 

(Angola) 
35 

O Brasil contribuiu com observadores militares, oficiais 

de Estado-Maior e um componente militar médico na 

Missão de Observação das Nações Unidas em Angola 

(MONUA). 

Jun 99 – Abr 00 
UNAMET 

(Timor Leste) 
7 

O Brasil participou com oficiais de ligação na Missão 

das Nações Unidas no Timor Leste (UNAMET). 

Set 99 – Out 99 
INTERFET 

(Timor Leste) 
51 

Força de Intervenção no Timor Leste (INTERFET) – 

com o propósito de restaurar a paz e a segurança no 

Timor Leste, proteger e apoiar a UNAMET no 

desempenho de suas atividades e facilitar as operações 

de assistência humanitária.  
O Brasil participou com um Pelotão de Polícia do 

Exército. 

Out 99 – Mai 00 
UNTAET 

(Timor Leste) 
349 

A Administração Transitória das Nações Unidas no 

Timor Leste (UNTAET) foi criada em outubro de 1999. 

A participação do Exército Brasileiro foi representada 

com observadores militares, pessoal de Estado-Maior e 

um pelotão de Polícia do Exército com 51 militares 

(posteriormente foi aumentado para 70). 

 

Fonte: ONU (2001) 
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