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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Haiti é um pequeno país caribenho que nos primeiros anos do século XXI enfrentou 

uma grande convulsão política seguida de insurgência que culminou no 

estabelecimento da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH), com o objetivo de restabelecer a segurança e a estabilidade no território 

haitiano. A participação do Exército Brasileiro (EB) permitiu o adestramento dos 

quadros e o contato com doutrinas distintas que por sua vez possibilitou o 

desenvolvimento de novas capacidades por parte da tropa. Nesse contexto, a 

atividade de Coordenação Civil-Militar (CIMIC), até então sem contar com uma 

doutrina brasileira própria, foi desenvolvida durante o transcurso da MINUSTAH. A 

aplicação da atividade CIMIC, tanto a nível tático-operacional como no nível político-

estratégico, foi de grande importância no atendimento dos objetivos da missão.  Ainda 

nesse diapasão, a Política Externa Brasileira (PEB) preconiza a solução pacífica para 

os conflitos. Por consequência, a Estratégia Nacional de Defesa (END) adota a 

dissuasão com uma Capacidade Nacional de Defesa (CND) a ser perseguida pelo 

país. Assim, durante a MINUSTAH, as tropas brasileiras sempre que possível 

adotaram a dissuasão, e por conseguinte a atividade CIMIC como instrumento 

facilitador na forma de se antepor aos desafios, entendido aqui como o somatório dos 

interesses e das ameaças apresentados. A partir da revisão bibliográfica e por meio 

de aplicação de questionário, pretendo estudar a atividade CIMIC e sua colaboração 

para a estratégia da dissuasão. A título de conclusão, apresento recomendações para 

seu aperfeiçoamento no âmbito do EB. 

Palavras-chave: Haiti, MINUSTAH, Exército Brasileiro, CIMIC, Dissuasão. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Haiti is a small Caribbean country that in the early years of the 21st century faced a 

major political upheaval followed by an insurgency that culminated in the establishment 

of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), with the aim of 

restoring security and stability in the Haitian territory. The participation of the Brazilian 

Army allowed the training of staff and contact with different doctrines, which in turn 

enabled the development of new capabilities by the troops. In this context, the activity 

of Civil-Military Coordination (CIMIC), until then without having its own Brazilian 

doctrine, was developed during the course of MINUSTAH. The application of CIMIC 

activity, both at the tactical-operational level and at the political-strategic level, was of 

great importance in meeting the mission's objectives. Also in this pitch, the Brazilian 

Foreign Policy advocates a peaceful solution to conflicts. Consequently, the National 

Defense Strategy adopts deterrence with a National Defense Capacity to be pursued 

by the country. Thus, during MINUSTAH, Brazilian troops whenever possible adopted 

deterrence, and therefore the CIMIC activity as a facilitating instrument in the way of 

facing the challenges, understood here as the sum of the interests and threats 

presented. From the bibliographic review and through the application of a 

questionnaire, I intend to study the CIMIC activity and its collaboration for the strategy 

of deterrence. As a conclusion, I present recommendations for its improvement within 

the scope of Brazilian Army. 
 

Keywords: Haiti, MINUSTAH, Brazilian Army, CIMIC, Deterrence. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por finalidade apresentar a atividade de Coordenação 

Civil-Militar (CIMIC, sigla em inglês para civil-military cooperation) como instrumento 

facilitador da estratégia militar da dissuasão, tanto a nível político-estratégico como a 

nível tático-operacional, durante a participação brasileira na Missão das Nações 

Unidas para a  Estabilização do Haiti (MINUSTAH), compreendida entre os anos de 

2004 e 2017. 

A Política Externa Brasileira (PEB) tem como objetivo a solução pacífica para 

os conflitos. Nesse sentido, a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia 

Nacional de Defesa (END) priorizam o não enfrentamento tendo como base a 

estratégia da dissuasão. Por sua vez, a Concepção Estratégica do Exército Brasileiro 

(EB) estabelece a estratégia da dissuasão com objetivo de evitar crises e prevê a 

participação de tropas em missões de paz que se apresenta como uma grande 

oportunidade para se avaliar a eficácia dessa opção como foi observado durante a 

MINUSTAH. Desta forma, o emprego de tropas brasileiras em Operações de 

Manutenção da Paz (OMP) revela-se de grande importância para o atingimento dos 

objetivos da PEB e do EB. 

 O Brasil participa de missões de paz sob a égide das Organizações das Nações 

Unidas (ONU) desde o primeiro emprego de tropa na Força de Emergência (UNEF 1) 

que atuou ao longo da fronteira do canal de Suez para intermediar o conflito árabe-

israelense. Após um longo período, o país enviou efetivo para a Operação das Nações 

Unidas em Moçambique (ONUMOZ), para a Missão de Verificação das Nações 

Unidas em Angola (UNAVEM III) e um efetivo valor pelotão para a Missão Integrada 

das Nações Unidas no Timor Leste (UNMIT). Acredito que em todas essas ocasiões, 

o EB aproveitou as lições aprendidas para atualização e desenvolvimento da Doutrina 

Militar Terrestre, tal fato corrobora com a ideia da manutenção do Brasil em 

participação em missões de paz sob a égide da ONU. 

 Durante a MINUSTAH, os militares brasileiros sem ter a sua disposição uma 

doutrina própria sobre assuntos civis, que englobasse a atividade CIMIC, muitas vezes 

utilizaram o bom senso e das observações diárias para desempenhar as funções que 

exigiam esse tipo de expertise no cotidiano da missão. A título de ilustração, apresento 

o terremoto de 12 de janeiro de 2010 e a passagem do furacão Matthew pela ilha 
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caribenha em 04 de outubro de 2016, onde necessidade de coordenação tanto com o 

componente civil da missão como com as autoridades locais foram cruciais na 

tentativa de mitigar os danos causados à população haitiana. 

No desenvolvimento do trabalho, procuro demonstrar com exemplos práticos, 

que a rica experiência acumulada ao longo dos treze anos de missão pelos militares 

brasileiros no que se refere à Coordenação Civil-Militar como ferramenta da estratégia 

da dissuasão foi extremamente válida no nível tático-operacional, permitindo o reforço 

da imagem do Brasil e do EB na solução de problemas militares complexos. No que 

se refere ao nível político-estratégico, ressaltasse os trabalhos desenvolvidos em prol 

do processo de reconstrução do Haiti, principalmente, pela Companhia de Engenharia 

de Força de Paz (BRAENGCOY). Não tenho dúvidas que o modelo adotado no Haiti 

pode servir de base para o desenvolvimento de uma doutrina própria sobre a atividade 

CIMIC que poderá ser replicada nas missões vindouras que a Força Terrestre poderá 

ser empregada. Para comprovar a tese apresentada, pretendo colher a opinião sobre 

o assunto de oficiais do Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA) e oficiais 

possuidores do Estágio de Cooperação Civil-Militar ministrado pelo Centro Conjunto 

de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB). 

 Ressalto, que muito das lições aprendidas no Haiti já foram ou estão sendo 

empregadas em missões como a Intervenção Federal na área de segurança pública 

no estado do Rio de Janeiro, operação Acolhida e as repetidas operações de Garantia 

da Lei da Ordem (GLO) em todo o território nacional.  

O presente artigo apresenta seis seções, contando com esta introdução. Na 

segunda seção, realizo uma breve caracterização do Haiti e da MINUSTAH. A terceira 

seção apresenta uma revisão da literatura pertinente à doutrina CIMIC. Na quarta 

seção, abordo a importância da estratégia da dissuasão e descrevo alguns exemplos 

práticos da atividade CIMIC como ferramenta de dissuasão durante a MINUSTAH, 

baseado na minha experiência profissional e na revisão bibliográfica. A quinta seção 

está reservada a apresentação dos resultados do questionário aplicado junto ao 

público-alvo já apresentado. Na sexta e última seção, apresento recomendações para 

o desenvolvimento de uma doutrina CIMIC própria, o aperfeiçoamento da sistemática 

de ensino do assunto nas escolas militares e algumas inciativas que podem contribuir 

para o aproveitamento das lições aprendidas em prol do desenvolvimento da 

capacidade CIMIC facilitadora da estratégia da dissuasão. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DA MISSÃO 

2.1 O Haiti 

O Haiti é um pequeno país pequeno caribenho situado na porção oeste da ilha 

Hispaniola que faz fronteira terrestre com a República Dominicana com uma extensão 

territorial de 27.750 km² e com uma população aproximada de 11 (onze) milhões de 

habitantes, onde aproximadamente 95% são descendentes dos negros africanos. 

 O país foi descoberto em 1492 por Cristovão Colombo.  A partir daí, o território 

foi controlado pelos os espanhóis. Nos anos seguintes, os franceses passaram a ter 

maior influência na região pelo fato de serem os principais interessados na exploração 

e comércio da cana de açúcar que a essa altura rendia altos lucros no mercado 

europeu. Em 1697, a Espanha e a França assinaram o Tratado de Ryswick, que 

determina a passagem do controle do território haitiano para a França. A 

independência em relação aos franceses foi proclamada em 01 de janeiro de 1804 

sob a liderança de Jacques Dessalines, após anos de violentos combates entre 

franceses e a população local que ficou conhecido como a Revolução Haitiana. 

 Após a Independência, o país continuou a viver momentos turbulentos que 

foram recorrentes ao longo dos séculos XIII e XIX, tal fato nunca permitiu o Haiti a ter 

um período de paz duradoura que permitisse razoável estabilidade para o 

desenvolvimento econômico sustentável e a formação de um capital humano que 

pudesse mudar o destino daquela nação que no passado foi considerada como a mais 

próspera colônia das Américas. 

Para o Haiti, o maior legado deixado das batalhas pela independência 
representou a exacerbação do nacionalismo e a formação de uma cultura 
nacional, o elemento que definiria o ser haitiano, tarefa não muito fácil, já que 
vimos à enorme 4 cisão desta sociedade, que se refletiu no fechamento do país 
para as políticas internacionais e a busca de um governo autônomo e livre de 
influências estrangeiras, que desse a população trabalho e terra, ao invés do 
antigo sistema escravista. Mas os governos haitianos, sempre tiveram uma 
tendência autoritária e despótica, a partir da negação da cultura nacional 
formada durante as lutas de independência. Seus líderes após assumirem o 
poder mantiveram cada vez mais a postura dos senhores de escravos, 
reproduzindo assim, o antigo sistema, agora, com uma nova face. (DE 
ASSUNÇÃO, VIEIRA, 2006, p.3) 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1697
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Ryswick
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O último presidente a governar o Haiti antes da intervenção da MINUSTAH foi 

Jean-Bertrand Aristide eleito em dezembro de 1990. No entanto, poucos meses 

depois do pleito, ele foi deposto por um novo golpe militar e a ditadura foi restaurada 

no Haiti. Em 1994, Aristide retornou ao poder, com auxílio dos Estados Unidos. Mesmo 

assim, o ciclo de violência, corrupção e miséria não foi interrompido. Ao retornar ao 

poder, resolve dissolver o exército. Em dezembro de 2003, sob pressão crescente 

foge para a África. 

Porém, o processo de transição democrática no Haiti foi abruptamente 
interrompido por sucessivos golpes militares ao longo dos anos 1990, 
suscitando intervenções por parte da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) e da própria Organização das Nações Unidas (ONU), além de países 
como o Canadá, os Estados Unidos (EUA) e a França, sem contudo resultarem 
em soluções duradouras e sustentáveis para os dilemas da sociedade haitiana. 
(PINHEIRO, 2015, p.39) 

 

 Após a fuga de Aristides, grupos armados formados por ex-militares passaram 

a atuar nas principais cidades do Haiti, contribuindo para um total clima de 

insegurança em todo país. Sendo assim, a intervenção da ONU foi a única alternativa 

a ser adotada pela comunidade internacional com o intuito de frear a escalada de 

violência vivenciada naquele território. 

2.2 A MINUSTAH 

No ano de 2004, face ao incremento das manifestações e ao caos político que 

assolavam o todo território haitiano, o Conselho de Segurança da ONU (CSNU) 

resolveu criar a Missão de Estabilização das Nações Unidas para a Estabilização do 

Haiti (MINUSTAH) por intermédio da resolução número 1542, de 30 de abril de 2004, 

sob o que prescreve o capítulo VII da Carta da ONU que autoriza, até mesmo, o uso 

de força para o restabelecimento da paz. A Missão tinha como objetivos a garantia da 

estabilidade do país, o apoio a reconciliação política e a retomada do 

desenvolvimento. 
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Para melhor entender como as tropas brasileiras atuaram na MINUSTAH em 

fases distintas, pretendo seguir a divisão bastante didática que é apresentada abaixo. 

Pode-se dividir a experiência de nossas tropas na MIMUSTAH em 4 fases 
temporais para fins didáticos e melhor explicar o período de atuação brasileira 
1ª Fase (junho de 2004 até o 1°semestre de 2005). 2ª Fase (2°semestre de 
2005 até o 1°semestre de 2007). 3ª Fase (2°semestre de 2007 até o 12 de 
janeiro de 2010). 4ª Fase (12 de janeiro de 2010 até os dias atuais). 
(CAVALCANTI, 2014, p.5) 

 Acrescento a divisão proposta, uma 5ª fase que teve início em 12 de janeiro de 

2015, quando foi proposto um novo mandato da missão que recomendou a redução 

de efetivo até o término da missão em outubro 2017. Período caracterizado pela 

desmobilização das tropas e a transformação da MINUSTAH em Missão das Nações 

Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH), composta apenas pelo 

componente civil e policial militar. 

 Creio que para compreender a atividade CIMIC como instrumento de 

dissuasão, faz-se necessário ter em mente que a Missão passou por fases distintas, 

onde as ações levadas a efeito pelas tropas brasileiras foram de acordo com o 

ambiente do momento. 

3 REVISÃO TEÓRICA 

 Na presente seção, procuro apresentar a doutrina CIMIC adotada pela ONU, 

pela OTAN, em relação aos assuntos civis, que engloba a atividade CIMIC nos 

Estados Unidos da América(EUA) e o que existe no EB em relação ao assunto. Ao 

final do presente trabalho de pesquisa, pretendo apresentar recomendação em 

relação a qual seja mais pertinente a ser adotada pelo Brasil, sempre ressaltando que 

apesar da falta de uma doutrina própria sobre assuntos civis, as tropas brasileiras 

conseguiram realizar com extremo sucesso as atividades relacionadas a coordenação 

civil-militar durante a MINUSTAH. 

 3.1 A Coordenação Civil-Militar na ONU 

 A ONU utiliza largamente as atividades de interação Civil-Militar em todas as 

missões sob sua responsabilidade em todo mundo. Para esta Organização a atividade 

CIMIC pode de ser definida como: 

Uma função militar que contribui para facilitar a integração do componente 
militar e civil como os agentes humanitários e o desenvolvimento da área da 
Missão, a fim de apoiar os objetivos das missões das Nações Unidas. (ONU, 
Dep Op Paz/Módulo de Treinamento, CIMIC, 2014, p.34, tradução nossa)   
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 A partir da definição apresentada, extraio a ideia força que todas as atividades 

de coordenação civil-militar envolvendo os diversos atores da missão estão voltadas 

para a consecução dos objetivos da missão. Na essência, a atividade CIMIC foi 

idealizada para a realização das seguintes tarefas, no contexto de uma missão de 

paz. 

Apoiar a gestão de interação operacional e tática entre os agentes militares e 
civis em todas etapas da operação de manutenção da paz. Apoiar a criação de 
um ambiente propício para o cumprimento do mandato da missão, 
aproveitando ao máximo a vantagem comparativa de todos os agentes. (ONU, 
Dep Op Paz/Módulo de Treinamento, CIMIC, 2014, p.35, tradução nossa) 

           Ainda em relação à doutrina CIMIC da ONU, ressalto que ela estabelece a 

ajuda humanitária direta como uma prática incorreta. Assim, as atividades de Ação 

Cívico Militar (ACISO) não pode ser caracterizada como uma atividade CIMIC. Esse 

foi um grande dilema encarado pelas tropas brasileiras durante a MINUSTAH. Para 

melhor entender a Doutrina CIMIC/ONU, apresento ideias que não podem ser 

entendidas como atividade CIMIC. 

Na Doutrina da ONU, CIMIC: não é nenhuma doutrina de operações, não 
consiste em relações públicas, não significa ganhar corações e mentes, não é 
principalmente uma ação direta, não é uma atividade de inteligência. (ONU, 
Dep Op Paz/Módulo de Treinamento, CIMIC, 2014, p. 60, tradução nossa)   

     Das ideias apresentadas sobre a Doutrina CIMIC da ONU, concluo que ela está 

totalmente direcionada para facilitar o cumprimento dos objetivos da missão que 

convergem para o estabelecimento de um ambiente seguro e estável. 

3.2 A Cooperação Civil-Militar na OTAN 

 A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) utiliza a Cooperação Civil-

MIlitar como uma capacidade militar que permeia todas as funções de combate com 

o grande objetivo de evitar impactos negativos nas operações levadas a efeito pela 

tropa, bem como em operações não militares e no ambiente civil. Além disso, a 

atividade CIMIC é a principal facilitadora da interação Civil-Militar (CMI). De forma 

resumida, a atividade na OTAN pode ser apresentada como uma: 

Função conjunta que compreende um grupo de capacidades dirigidas ao apoio 
na consecução dos objetivos da missão e permitir as organizações militares 
sua participação efetiva no amplo espectro de interações cívico‐militares com 

diversos atores não militares. (AJP‐3.19 Doutrina CIMIC OTAN, 2018, p.37, 
tradução nossa) 



14 
 

  O desenvolvimento da atividade CIMIC na OTAN pode ser explicada no apoio 

em três frentes que são identificáveis na sua doutrina de emprego e representadas 

em três funções essenciais, a saber: a ligação civil-militar, o apoio à Força e apoio ao 

ambiente civil. 

 Do exposto, posso inferir que a Cooperação Civil-Militar no âmbito da OTAN, 

apresenta como foco principal o objetivo militar. A atividade CIMIC faz parte da 

doutrina militar da Organização e se apresenta como uma ferramenta de extrema 

importância ao comandante tático, tendo em vista que permeia todas as funções de 

combate. 

3.3 A Doutrina de Assuntos Civis nos EUA 

 A Doutrina de Assuntos Civis estadunidense contempla as Operações Civis-

Militares (CMO), os Assuntos Civis e as Atividades de Assuntos Civis. No presente 

trabalho, vou me deter apenas as Operações Civis-Militares. 

As CMO são as atividades realizadas por forças militares para  estabelecer, 
manter, influenciar ou explorar relações entre forças militares e populações e 
instituições indígenas (IPI). CMO apoia os objetivos dos EUA para o país 
anfitrião (HN) e estabilidade regional. A CMO pode incluir atividades e funções 
normalmente realizada pelo governo local, regional ou nacional. Essas 
atividades podem ocorrer antes, durante ou após outras ações ou operações 
militares. Eles também podem ocorrer sem a ausência de outras operações 
militares. As CMO são realizados em todo o espectro de conflitos.(Publicação 
Conjunta 3-57 Operação Civil-Militar, 2018, tradução nossa). 

 Fruto da experiência dos EUA no combate moderno, as Operações Civis-

Militares ganharam grande importância no planejamento das ações dos comandantes 

em todo escalão. O quadro abaixo busca apresentar o resumo dos componentes e 

das atividades sob responsabilidade das CMO. 
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COMPONENTES E FUNÇÕES DAS OPERAÇÕES CIVIS-MILITARES 

 
                                                    AÇÃO UNIFICADA 

 

 

 

 
                                               OPERAÇÃO CONJUNTA 
 

 

 

 

                                         
                                           OPERAÇÕES CIVIS-MILITARES (CMO) 
 

 
 RELAÇÕES CIVIS-MILITARES 
 

 
OPERAÇÕES 

NECESSÁRIAS 
 

 
GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO 
 
 

- Populações e Instituições 
Indígenas 
 
-Cooperação 
Interorganizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Operações de Assuntos 
Civis 
 
- Atendimento Médico 
 
- Governo Militar 
(Administração) 
 
- Operações Policiais 
Militares 
 
- Operações de Suporte às 
Operações de Informação 
 
- Operações de Engenharia 
 
- Cibernética 
 
- Relações públicas  
 
- Sustentação 
 

- Gestão da Informação 
Civil 
- Inteligência Médica 
 
- Inteligência Policial 
 
- Engenharia Geo-
Espacial 
 
- Análise do Público-
Alvo 

 Fonte: adaptado pelo autor do manual Joint Publication 3-57 

Da análise do quadro-resumo apresentado das componentes e das atividades 

CMO, fica evidente a abrangência de capacidades exigidas para a perfeita execução 

desse tipo de atividade durante uma operação militar. Logo, concluo que este modelo 

está muito distante da realidade vivida pelo EB em relação aos assuntos civis e da 

atividade CIMIC. 

Componen

tes das 

Operações 

Atividades 

das 

Operações 
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3.4 A Cooperação Civil-Militar no Exército Brasileiro 

 O Exército Brasileiro até a presente data não produziu uma doutrina própria em 

relação aos Assuntos (As Civ) que possa englobar a atividade CIMIC como prescreve 

o manual em vigor de Cooperação Civil-Militar. Muitos trabalhos de pesquisam nesta 

área do conhecimento recorrem ao ante-projeto (C 41-6) da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME) para buscar subsídios sobre o tema. Muito 

embora, a participação brasileira na MINUSTAH e outras missões de paz, tenha sido 

um excelente campo de estudo para que fruto das experiências adquiridas se possa 

produzir uma sistematização sobre como desenvolvê-lo no âmbito da Força Terrestre, 

no contexto da guerra moderna, onde os assuntos civis assumem papel de relevância 

nas operações militares. Pereira 2016, afirma o seguinte: 

no Exército Brasileiro, a doutrina de assuntos civis estava preconizada 
inicialmente no manual C 41-6 Assuntos Civis (anteprojeto), datado de 1987. Em 
razão dos conceitos surgidos com a Guerra do Golfo, houve a necessidade de 
atualização e revisão com o surgimento e a ampliação dos assuntos civis, além 
da participação do Brasil em missões de paz sob a égide da Organização das 
Nações Unidas (ONU) 

 Apesar de não contar com uma doutrina mais abrangente em relação aos 

assuntos civis, o EB em 2017, publicou o manual de campanha EB70-MC10.221 

Cooperação Civil-Militar que traz como definição para esta atividade o que se segue: 

caracteriza-se por atividades que buscam estabelecer, manter, influenciar ou 
explorar as relações entre as forças militares, as agências, as autoridades e a 
população em uma área operacional. Contribui para atingir os objetivos 
militares e garantir um ambiente seguro e estável, de acordo com a natureza 
da missão. A CIMIC está inserida nos Assuntos Civis e compreende ações 
comunitárias e de coordenação com organizações não-governamentais, 
organizações internacionais e, eventualmente, organizações governamentais. 

 Do exposto, depreendo que segundo à Doutrina do EB, a atividade CIMIC está 

inserida no contexto dos Assuntos Civis. Assim, cabe à 9ª seção do Estado-Maior (E9) 

do comando da Força os encargos da atividade CIMIC, podendo ser designado outro 

militar com experiência ou que preencha os requisitos para a função. 

3.5 A capacitação CIMIC no Exército Brasileiro 

 Da análise dos Planos de Disciplinas das escolas militares responsáveis pela 

carreira dos oficiais do EB, foi possível identificar que na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) tem a oferta da disciplina eletiva sobre a atividade CIMIC aos Cadetes 

do 4° ano, ministrada sob a forma de estágio no CCOPAB, com duração de duas 

semanas. Na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), a disciplina Introdução 
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à Doutrina Militar Terrestre prevê, na unidade didática Ações Comuns às Operações 

Terrestres, uma carga horária inferior a seis horas para em conjunto com outros 

assuntos abordar a Cooperação Civil-Militar, onde o objetivo é somente descrever as 

principais características desse tipo de operação. Durante o Curso de Altos Estudos 

Militares (CAEM), a atividade CIMIC é abordada na disciplina Brigada e Divisão de 

Exército reunida no grupo de sete assuntos relacionados as Ações Comuns às 

Operações Terrestres com carga horária de quatorze horas. Devido à importância 

crescente do assunto, acredito que as escolas devam dispensar maior carga horária 

na sua abordagem. 

Atualmente, o Centro Conjunto de Operações de Paz (CCOPAB) ministra o 

Estágio de Coordenação Civil-Militar, destinado a militares e civis. O estágio surgiu da 

necessidade do EB de preparar militares para desenvolver as atividades relacionadas 

à Coordenação Civil-Militar do Contingente Brasileiro durante a MINUSTAH. Os 

conhecimentos transmitidos por ex-integrantes da Missão e de Instituições Civis 

parceiras, contribuíram sobremaneira para o bom desempenho das equipes CIMIC 

quando de sua chegada ao terreno. 

 Como a capacidade CIMIC já está presente em módulos de combate de países 

desenvolvidos e a possibilidade do Brasil participar de missões de paz vindouras, 

acredito que o processo de ensino-aprendizagem sobre este importante assunto deve 

seguir o itinerário formativo, estando presente nos currículos das escolas de formação, 

de aperfeiçoamento e de altos estudos. Além disso, o intercâmbio com outros 

exércitos, por intermédio de cursos e estágios realizados em Nações Amigas é outra 

importante medida para o desenvolvimento de uma doutrina própria.  

 

4 APLICAÇÃO DA ATIVIDADE CIMIC COMO FERRAMENTA DA DISSUASÃO 

   4.1 A Estratégia Militar da Dissuasão 

 Os Princípios da atual Política Externa Brasileira (PEB) estão elencados na 

Constituição Federal (CF) do Brasil de 1988, a partir do exposto no Art. 4º: 

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos 
direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - 
igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos 
conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. 
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Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de nações.  

 Nesse contexto, a END editada ano de 2020 pelo Ministério da Defesa (MD) 

alinhada com a PND e por consequência com a tradição pacifista brasileira expressa 

na CF, estabelece como uma das Capacidades Nacionais de Defesa (CND) a 

dissuasão que segundo este documento: 

configura-se como fator essencial para a Segurança Nacional, na medida em 
que tem como de congregar e aplicar sua Capacidade de Proteção e de Pronta-
resposta, no caso de eventuais ações hostis contra a soberania e os legítimos 
interesses do Brasil. A capacidade de dissuasão que consiste não só na 
disponibilidade e prontidão de meios militares adequados, como também da 
capacitação do seu pessoal, é uma ferramenta da diplomacia. (END, 2020, pg. 
19) 

 O EB por sua vez, na sua concepção estratégica, estabelece como prioridades 

as estratégias da presença e da dissuasão. A participação da Força Terrestre em OMP 

atende a essa última. Assim a aplicação da atividade CIMIC na MINUSTAH foi uma 

ferramenta facilitadora dessa estratégia, conforme exemplos apresentados a seguir. 

  4.2 A atividade CIMIC no nível tático-operacional 

 A longa duração da MINUSTAH permite dividir a missão em cinco fases 

distintas, já apresentadas neste trabalho, quando da caracterização da Missão. Ao 

observar esta divisão, verifico que nas fases iniciais, a atividade CIMIC foi utilizada 

em larga escala no nível tático-operacional como uma importante ferramenta 

dissuasória. 

A estratégia de emprego da dissuasão, segundo o Manual de Fundamentos 

EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre caracteriza-se pela manutenção de forças 

militares suficientemente poderosas e prontas para emprego imediato, capazes de 

desencorajar qualquer agressão militar. Esta foi atitude adotada pelas tropas 

brasileiras nos momentos iniciais da missão quando a força adversa ainda atuava com 

liberdade de ação. 

 A fase de enfrentamento entre o contingente brasileiro e as gangues que 

controlavam algumas áreas da cidade de Porto Príncipe, iniciou-se a partir do 2° 

contingente, período compreendido entre dezembro de 2004 e junho de 2005, as 

tropas brasileiras lograram êxito nas operações empreendidas contra as gangues. 

Entretanto, o comando da missão com extrema sensibilidade, observou que após a 
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saída das tropas do local da operação era recorrente a volta da atividade de marginais. 

Sendo assim, as operações passaram a ser executadas combinando, 

simultaneamente, ações de desobstrução das principais vias, operações de Ação 

Cívico-Social (ACISO) e vasculhamentos sucessivos. Tal medida empreendida ao 

longo da 1ª fase da missão, mostrou-se extremamente eficiente e passaram a ser 

adotadas com frequência pelas tropas brasileiras durante toda a MINUSTAH. 

Segundo o Relatório Final de Emprego, 2º Contingente: 

A ajuda humanitária e a atenção com a população civil são fatores que 
contribuem sobremaneira para o aumento do número de colaboradores 
dispostos a cooperar com os esforços da tropa brasileira O bom 
relacionamento com a população se reflete também em segurança para a tropa 
que opera em áreas de grande risco (Apud PINHEIRO, 2005, p. 19). 

 A 2ª fase da Missão foi marcada pelo retorno do ambiente de insegurança, onde 

ocorreu a escalada da violência em Porto Príncipe e a instabilidade política por conta 

das eleições a serem realizadas. Tal situação, impôs uma nova postura a ser adotada 

pelas tropas brasileiras para a pacificação de bairros violentos como Belair. A leitura 

atenta de relatórios da missão bem como o depoimento dos militares que participaram 

do 3°contingente, deixa claro que a ocupação dos pontos fortes permanentes no 

interior das comunidades e a posterior atração da população foram duas medidas de 

fundamental importância para as operações de pacificação.  

 A parir de 2006, a busca da interação com a população civil passou a utilizar o 

QIP (sigla em inglês, para Quickly Impact Project). Essa ferramenta já havia sido 

empregada com sucesso em outras missões de paz da ONU. De forma resumida, 

esses projetos são caracterizados por rápidas intervenções de ajuda humanitária a 

baixo custo que contribuem de maneira efetiva para criação de um ambiente seguro 

e estável. Os QIPs também contribuíram para a instalação de infraestruturas mínimas, 

tais como restauração de escolas, prisões, espaço públicos, limpeza de rua e coleta 

de lixo, construção de mercados e melhores condições de acesso à água potável. 

 Durante a MINUSTAH, o contingente brasileiro utilizou-se largamente dos QIPs 

para interagir com a população local e angariar sua confiança. Esse tipo de atividade 

também serviu para legitimar as operações realizadas pelas tropas. Na grande maioria 

das vezes, o componente militar realizou QIPs conjuntos que demandavam as 

coordenações necessárias do componente militar com as instituições do governo 

haitiano, Organizações Não Governamentais (ONGs) e com a própria população 
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atendida pelos projetos. Tal modelo, revelou-se altamente eficaz e tem sido utilizado 

em outras missões da ONU como na República Centro-Africana (MINUSCA) e no 

Líbano (UNIFIL). 

Em 2006, o sucesso das primeiras atividades no terreno fez com que 
diplomatas da Missão do Brasil junto às Nações Unidas passassem a promover 
os QIPs em Nova York. Os projetos pareciam reforçar, em pequena escala, 
alguns dos valores mais caros à política externa brasileira para a paz e a 
segurança internacional, como o multilateralismo, a apropriação nacional (local 
ownership) e a interdependência entre segurança e desenvolvimento. 
(HAMANN, GARBINO, FOLLY, 2017, p.13) 

           Do exposto, fica evidente que a atividade CIMIC por intermédio dos projetos de 

impacto rápido revelou-se como uma eficiente iniciativa de dissuasão no nível tático-

operacional, contribuindo em larga escala para o sucesso das operações, tendo em 

vista que o contato aproximado com a população haitiana permitiu a conquista da 

confiança e contribuiu para reduzir possíveis resistências de outros atores da missão 

em relação à tropa. Assim, a estratégia da dissuasão elaborada para o nível tático-

operacional se mostrou eficiente e eficaz, o nível de adestramento e operacionalidade 

do Soldado brasileiro contribuiu para a projeção do Brasil, pavimentado o caminho 

para o sucesso tamanho alcançado no nível político-estratégico, situação a ser 

apresentada na próxima seção. 

4.3 A atividade CIMIC no nível político-estratégico 

 Os projetos mais expressivos na área da atividade CIMIC que contribuíram 

efetivamente para elevar o nome do Brasil e do EB estão concentrados nas 3ª e 4ª 

fases. Tal fato se deve ao estabelecimento de um ambiente relativamente seguro e 

estável pelas tropas da MINUSTAH. Vale ressaltar que devido a sua importância, 

muitos destes trabalhos foram intermediados e acompanhados de perto pela a 

embaixada brasileira e de outros países como os EUA. Entretanto, dois eventos 

catastróficos fizeram que toda a estrutura da Missão se voltasse, ainda que 

temporariamente, a socorrer as vítimas do terremoto de magnitude 7,0 na escala 

Richter em 12 de janeiro de 2010 e a passagem do furacão Matthew em 6 de outubro 

de 2016. A despeito de todos os percalços, a MINUSTAH conseguiu, ainda de forma 

tímida, melhorar a infraestrutura do Haiti. 

Após treze anos, a missão deixou um importante legado para o Brasil e para o 

Exército Brasileiro. No que se refere à atividade CIMIC, posso afirmar que a longo 

prazo, a coordenação civil-militar e suas iniciativas demonstraram a capacidade do 
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Soldado brasileiro em contribuir para o esforço internacional de pacificar e reconstruir 

o Haiti. A atuação das tropas brasileiras serviu para atender aos interesses da PEB 

ao projetar o país junto à população, à comunidade internacional e aos países 

contribuintes da MINUSTAH. Sendo assim, é lícito afirmar que a atividade CIMIC a 

longo prazo serve para atender os objetivos da política externa de uma nação. Tal 

fato, pode ser corroborado ao estudar a doutrina portuguesa, onde fica explícito esse 

objetivo de longo prazo, conforme sugerido pelo Estado-Maior do Exército Português, 

após atuação em operações da OTAN: 

a CIMIC possui três finalidades, cujas finalidades se devem complementar 
entre si, sendo elas: finalidade imediata, finalidade de médio prazo e uma 
finalidade de longo prazo. A finalidade imediata está definida como sendo: 
"estabelecer, proporcionar e manter a cooperação entre o Comando de uma 
força militar, as autoridades civis, organizações, agências e a população, 
presentes na área de operações, por forma a criar condições que proporcionem 
ao Comandante as maiores vantagens possíveis para o cumprimento da 
missão”. A finalidade de médio prazo “deverá contribuir para criar e manter as 
condições que possibilitem atingir o estado final desejado para a operação” A 
finalidade de longo prazo deverá “contribuir para serem atingidos, de um 
modo contínuo no tempo e na acção, os objetivos da política externa de 
Portugal.” (Apud PINTO, 2017, p.9, grifo nosso). 

Muito embora extremamente eficaz para o atendimento dos objetivos da 

missão, as atividades CIMIC levadas a efeito pela tropa brasileira, no nível político-

estratégico, foram dificultadas por três fatores: falta de recursos financeiros para a 

execução dos projetos de maior porte, falta de comprometimento dos atores 

envolvidos na sua execução e a dificuldade logística, principalmente, no que se refere 

à aquisição de materiais. Apesar dos problemas, entendo que a grande maioria das 

atividades CIMIC nesse nível se mostraram bastante efetivas, contribuindo para a 

melhoria das condições de vida da sociedade haitiana, por meio de obras de 

infraestrutura e demais inciativas que serão apesentadas a seguir. 

Ainda no período inicial da MINUSTAH, quando o clima de segurança da capital 

haitiana ainda era grande e ação das gangues era recorrente, o comando da missão 

idealizou o jogo da paz - enfretamento da seleção brasileira e haitiana - numa partida 

de futebol, realizada em Porto Príncipe em 18 de agosto de 2004. O evento teve como 

objetivo principal objetivo angariar a simpatia da população haitiana pelas tropas 

brasileiras e diminuir resistências em relação à Missão. A partida foi considerada um 

grande sucesso e teve repercussão mundial, contribuindo para a projeção positiva 

tanto do trabalho desenvolvido pelas tropas como do Brasil.  
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Durante toda a missão, o prestígio da seleção brasileira de futebol foi uma 

ferramenta de aproximação entre os contingentes brasileiros e a população haitiana. 

Em muitas ocasiões, a transmissão dos jogos do Brasil nas comunidades ou até 

mesmo nas instalações da MINUSTAH ajudaram a dissuadir gangues e marginais de 

maneira geral a agirem em setores onde as tropas brasileiras atuavam. Ao mesmo 

tempo que serviram para aumentar a confiança no soldado brasileiro. Além disso, 

estas ações sempre atraíram a atenção da mídia, do governo local e até mesmo de 

ONGs, contribuindo para elevar a imagem do Brasil e de suas tropas. 

Fruto de iniciativas acertadas como o jogo da paz, os sucessivos Force 

Commander buscaram inciativas que ao mesmo tempo trouxessem excelentes 

resultados no nível tático-operacional, estas mais afetas a tropa de Infantaria, como 

no nível político-estratégico se valendo para tal da Companhia de Engenharia de 

Força de Paz (BRAENGCOY). Minha experiência como oficial de inteligência do 9° 

contingente em 2009 e, posteriormente, como Oficial de Mobilidade e Contra-

Mobilidade do Estado-Maior da MINUSTAH, entre os anos de 2015 e 2016, me 

permitem traduzir a importância dos trabalhos da Companhia de Engenharia para a 

dissuasão a nível político-estratégico. 

O 9° contingente da BRAENGCOY recebeu a missão construir a estrada de 

acesso ao aterro sanitário de Truitier na cidade de Porto Príncipe. A obra foi de grande 

importância por ser a primeira executada pela MINUSTAH, por meio da Companhia 

de Engenharia Brasileira, financiada pelo Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e com a participação do Governo Haitiano. Antes do projeto, 

o tráfego nesta rota era dificultado por causa das péssimas condições de conservação 

esta via que resultava no despejo do lixo pelo caminho. A obra melhorou a circulação 

dos caminhões que transportavam o material a ser descartado até o local final de 

despejo. A inauguração da obra contou com a participação do Diretor do BIRD, do 

ministro de transporte do Haiti e de autoridades da Missão. Não resta dúvida que a 

conclusão deste empreendimento foi de fundamental importância para o processo de 

reconstrução do Haiti. 

 Ainda nesse período, foi lançada a primeira ponte Compact 200, com 21 metros 

de comprimento e capacidade para 60 toneladas pela Engenharia brasileira em 

território estrangeiro para restabelecer a ligação entre Boucan-Carré e Mirebalais. 
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Muito embora de fundamental importância para permitir o acesso de jovens a escola 

e permitir acesso mais rápido ao único hospital da região, A MINUSTAH teve muita 

dificuldade em coordenar sua execução junto as autoridades haitianas e somente 

após a intervenção direta do Force Commander foi  possível autorização para início 

dos trabalhos de melhorias da via acesso e de lançamento da ponte.  

Inicialmente, havia a previsão da mesma ser inaugurada pelo ex-presidente 

americano Bill Clinton, enviado especial para o Haiti do ex-secretário geral da ONU 

Ban Ki-moon. Após a sua conclusão, a população do pequeno povoado a 80 km de 

Porto Príncipe e as ONGs que atuavam na região demonstraram grande gratidão pelo 

trabalho realizado pela Engenharia brasileira. 

Coube, ainda, ao 9° contingente a construção de rampa marítima que permitiu 

o acesso rápido ao mar de lanchas de patrulha. Essas embarcações seriam 

responsáveis por realizar patrulha das tropas da MINUSTAH na costa haitiana com 

objetivo de combater o tráfico de drogas no mar do Caribe. A conclusão desse 

empreendimento era de interesse do governo americano que tinha o interesse de 

barrar a chegada de drogas até a Flórida por esta rota. A rampa era uma antiga 

solicitação da Marinha Uruguaia, responsável pelo patrulhamento, mais uma vez uma 

obra realizada pela BRAENGCOY projetou o nome do Brasil.  

Em relação a construção de rampas para o acesso de lanchas de patrulha, 

cabe um esclarecimento, esse tipo de empreendimento sempre despertou grande 

interesse por parte da embaixada americana no Haiti que muitas vezes mostrou 

grande interesse em patrocinar este tipo de obra. Tudo isso para atender a estratégia 

estadunidense de evitar a chegada de drogas e imigrantes ilegais ao seu país via mar 

do Caribe. 

Nos momentos finais do 9°contingente da BRAENGCOY, ocorreu o terremoto 

que trouxe grande número de mortes e destruição da já precária infraestrutura 

haitiana. Entre as inúmeras missões cumpridas pela Engenharia, após o terrível 

evento, uma chamou a atenção pelo seu ineditismo que foi o recolhimento de corpos 

e posterior sepultamento. Aqui cabe um esclarecimento, a atividade inicialmente 

estava sendo realizada por civis haitianos contratados. Mas devido as questões 

culturais e ao estágio avançado de decomposição dos corpos, os funcionários se 

negaram a continuar o serviço que acabou sendo executado pela Engenharia 
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brasileira. Durante o cumprimento desta missão, a Companhia recebeu orientações 

da Cruz Vermelha de como proceder na identificação e no sepultamento dos 

cadáveres em valas coletivas 

Posteriormente, o trabalho realizado pela tropa brasileira foi sistematizado e 

resultou na edição do manual de campanha EB60-ME-22.402 – Assuntos Mortuários 

em Campanha pelo DECEx que se valeu em grande parte da experiência de militares 

que participaram da atividade de recolhimento, identificação e sepultamento de corpos 

pós terremoto do Haiti.  

5 RESULTADOS 

Com objetivo de ratificar algumas ideias levantadas por este autor durante o 

presente trabalho de pesquisa, foi aplicado um questionário com cinco perguntas 

simples que foram respondidas por vinte Oficiais do Quadro de Estado-Maior da Ativa 

(QEMA) e por Ofiiciais especialistas em CIMIC. 

 A primeira pergunta avalia se a atividade CIMIC foi útil para atender os 

interesses da dissuasão do EB no nível político-estratégico durante a MINUSTAH. 

  

 

 

 

 

 

Em relação ao primeiro questionamento, verifico que 90% dos militares 

consultados concordaram ou concordaram parcialmente que a atividade CIMIC 

contribuiu positivamente para a dissuasão no nível político-estratégico durante a 

MINUSTAH, demonstrando assim, a efetividade do CIMIC na projeção de imagem 

positiva do Brasil e do EB no âmbito mundial. 
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O segundo questionamento é idêntico ao primeiro, alterando o foco para o nível 

tático-operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez, 95% dos militares que responderam ao questionário entenderam 

que a atividade CIMIC também foi uma ferramenta útil para a dissuasão no nível tático-

operacional, contribuindo para diminuir a influência das gangues e para a construção 

de um ambiente seguro e estável, grande objetivo da MINUSTAH. 

A terceira pergunta se refere à doutrina CIMIC que deveria ser adotada pelo 

EB. 

 

 

 

 

 

 

Na opinião da metade dos militares que responderam ao questionário, a 

doutrina CIMIC da ONU é mais adequada de ser adotada como o embrião de uma 

doutrina própria sobre o assunto. 
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A quarta pergunta se refere ao momento ideal para o Oficial ter o contato inicial 

com o assunto CIMIC durante a carreira. 

           
        Em relação a esse quesito, verifico um equilíbrio entre a introdução do assunto 

entre a EsAO com 52,6% e a AMAN com 42,1%. Desse modo, fica evidente que o 

assunto deve ser explorado na fase inicial da carreira do oficial. A abordagem no 

Curso de Altos Estudos Militares parece tardia. 

        A última pergunta diz respeito ao modelo CIMIC utilizado pelas tropas brasileiras 

durante a MINUSTAH e se ele poderá ser empregado em futuras Operações de 

Manutenção da Paz (OMP). 
          

 

 

 

 

 

 

 Em relação a este questionamento, a grande maioria concorda que o modelo 

CIMIC aplicado pelas tropas brasileiras durante a MINUSTAH poderá ser empregado 

em futuras missões, tendo em vista o sucesso alcançado naquela missão. 

 De forma resumida, posso afirmar que as respostas colhidas a partir da 

resposta ao questionário aplicado, corroboram para responder o objetivo geral e os 

específicos do problema levantados durante a pesquisa. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho teve como ponto focal o desenvolvimento da Coordenação 

Civil-Militar e sua cooperação para aplicação da estratégia da dissuasão durante a 

longa participação brasileira na MINUSTAH entre os anos de 2004 e 2017. A pesquisa 

em tela tem o objetivo de preservar a memória da participação das tropas brasileiras 

em Operações de Paz e explorar as lições aprendidas. Desta forma, com base na 

análise da biografia sobre o assunto, do questionário respondido por ex-integrantes 

da missão além de especialistas em CIMIC e nas observações pessoais desse autor, 

apresento algumas recomendações visando o aperfeiçoamento da Doutrina Militar 

Terrestre no que se refere à atividade CIMIC no âmbito do EB. 

A efetividade da atividade CIMIC para a estratégia da dissuasão desde o nível 

político até o nível tático ficou bastante evidente durante a MINUSTAH. Sendo assim, 

para futuras participações do EB em OMP, sugiro que esta atividade não seja 

planejada apenas no âmbito do ministério da Defesa, mas sim em coordenações com 

os demais, onde com certeza, o ministério das Relações Exteriores (MRE) terá 

participação ativa. No caso haitiano, ficou bastante evidente o interesse da embaixada 

brasileira e de outros países em acompanhar de perto projetos de interesses dos seus 

países. Daí a importância do envolvimento do MRE, ainda no instante inicial das OMP, 

participar do planejamento das atividades CIMIC, nas missões que sejam 

capitaneadas pelo Brasil e suas Forças Armadas. 

No que se refere à doutrina CIMIC, observo que para sanar a lacuna existente 

sobre o tema no EB e com base na revisão bibliográfica realizada, a doutrina que mais 

facilmente e rapidamente seria incorporada pela Força Terrestre se assemelha a da 

ONU, onde a atividade CIMIC  se destinar a atingir os objetivos da missão. A doutrina 

dos EUA e da OTAN só poderia ser pensada a longo prazo, tendo em vista a 

necessidade da desenvolver novas capacidades. Em ambos os casos, já existem 

unidades dedicadas exclusivamente a aplicação da atividade CIMIC. Logo, surge 

necessidade de inserção deste tema para seu desenvolvimento no planejamento 

estratégico da instituição. 
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No momento que o EB estudar em adotar o Planejamento Baseado em 

Capacidades (PBC), o desenvolvimento da capacidade CIMIC, com toda certeza, será 

considerada e o atendimento do anacrônico DOMEPAII: doutrina, organização, 

material, ensino, pessoal, adestramento, infraestrutura e interoperabilidade deverá 

ser alcançado ao longo do tempo. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de se 

investir no ensino a partir do estabelecimento de um itinerário formativo no que refere 

à atividade CIMIC para os oficiais de carreira que tenha início na escola de formação, 

prossiga no aperfeiçoamento e seja explorado com maior atenção nos temas do 

CAEM, talvez com a oferta de uma disciplina eletiva que permita aumentar a massa 

crítica que estude o assunto. 

Em relação ao Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), ainda, verifica-se 

um reduzido número de trabalhos relacionados à doutrina CIMIC. A doutrina mais 

abrangente sobre Assuntos Civis carece de maior estudo e de pessoal especializado 

para desenvolvê-la. Nesse sentido, faz-se necessário maior intercâmbio entre 

militares brasileiros e de outros países que já tenham o assunto consolidado fruto de 

sua aplicação em combates modernos. Além disso, poderia se aproveitar o 

conhecimento dos militares que realizam cursos e estágios em Nações Amigas sobre 

o tema estudado. Com o intuito de melhor desenvolver a doutrina sobre o assunto, no 

futuro, faz-se necessário criar uma unidade especializada em CIMIC a ser criada por 

transformação de uma já existente para a realização da experimentação doutrinária. 

Do estudo realizado a respeito das lições aprendidas sobre a atividade CIMIC, 

observo que um reduzido número de trabalhos foi escrito por militares ex-integrantes 

da MINUSTAH e de outras OMP no que diz respeito ao tema e estão disponíveis no 

Sistema Acompanhamento Doutrinário e de Lições Aprendidas (SADLA) do COTER. 

Propostas interessantes como a previsão do treinamento CIMIC de uma subunidade 

como um todo antes de seu envio ao terreno para cumprir missão. Sendo assim, 

ressalto que a MINUSTAH foi um rico laboratório para o desenvolvimento da Doutrina 

Militar Terrestre. O aperfeiçoamento desse sistema depende em grande parte do 

relato das experiências vividas por cada um dos ex-integrantes da missão que deve 

ser cada vez mais incentivada quer seja por relatórios das missões ou por inciativa 

própria. 
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Finalmente, a MINUSTAH foi mais um capítulo da rica História do EB que 

merece ser estudada e as lições aprendidas devidamente documentadas nos anos 

vindouros.  O grande objetivo é evitar que a Força Terrestre perca a expertise  no que 

se refere à atividade CIMIC em Operações de Manutenção de Paz e de sua 

importância como ferramenta da estratégia de dissuasão, contribuindo decisivamente 

para a projeção de poder tanto a nível político-estratégico, a fim de atingir seus 

objetivos nacionais afetos à diplomacia brasileira para a paz, como no nível tático-

operacional atendendo aos interesses imediatos desse tipo de operação. 
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