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RESUMO 

 

A SELEÇÃO E O PREPARO DO PELOTÃO DE INFANTARIA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO PARA A MINUSTAH DE 2004 A 2017  

 

AUTOR: Matheus Carlos de Almeida 

ORIENTADOR: Francisco Bento Ferreira Neto 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar fatores pertinentes à seleção e preparo dos 

integrantes dos pelotões de infantaria do Exército Brasileiro para atuar em missões de paz sob 

a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), em específico na Missão das Nações 

Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), durante os 13 anos de presença militar 

brasileira. Ao apreciar os vários aspectos no que diz respeito ao nível tático-operacional das 

tropas brasileiras podemos enfatizar a dimensão humana, que passou a constituir um fator 

relevante de decisão. Dentre o período de 2004 a 2017, o Brasil atuou de forma contundente 

no Haiti, intensificando a forma de selecionar e preparar os militares para atuar nesta operação 

de paz, desta maneira essa monografia busca verificar os aspectos positivos e oportunidades 

de melhoria levantados através de pesquisas bibliográficas, documentais e experimentais com 

intuito de constatar e apontar, ao final, as mudanças em tais processos. Vale ressaltar que a 

pesquisa de campo consistiu-se em um questionário entregue a Sargentos e Oficiais 

participantes de diversos contingentes da MINUSTAH e componentes do Batalhão Brasileiro 

de Força de Paz (BRABAT – Sigla em Inglês). No que diz respeito à estruturação, esta 

monografia se consiste em uma introdução ao tema falando acerca do Exército Brasileiro e 

abordando sumariamente informações iniciais sobre o Haiti, a ONU e sobre a MINUSTAH. 

Em conseguinte, uma abordagem mais profunda sobre a seleção e o preparo das tropas e a 

apresentação do órgão brasileiro responsável pela preparação das tropas para missão de paz. 

Por conclusão, a amostragem dos dados colhidos com o questionário; e gráficos traçados pelo 

autor em cima das informações para melhor assimilação do conteúdo e perspectivas acerca do 

tema, e assim segue-se a finalização do autor, com base nos dados levantados, sobre a eficácia 

da seleção e o preparo das tropas.  

 

 

Palavras-chave: Haiti. Seleção. Preparo. ONU. MINUSTAH. 
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ABSTRACT 

 THE SELECTION AND PREPARATION OF THE BRAZILIAN ARMY'S 

INFANTRY PLATOON FOR MINUSTAH FROM 2004 TO 2017  

AUTHOR: Matheus Carlos de Almeida 

ADVISOR: Francisco Bento Ferreira Neto 

 

This work aims to identify factors relevant to the selection and preparation of members of the 

Brazilian Army's infantry platoons to work in peacekeeping missions under the auspices of 

the United Nations (UN), specifically in the United Nations Mission for Stabilization of the 

Haiti (MINUSTAH), during the 13 years of Brazilian military presence. By appreciating the 

various aspects with regard to the tactical-operational level of Brazilian troops, we can 

emphasize the human dimension, which has become a relevant decision factor. Among the 

period from 2004 to 2017, Brazil acted forcefully in Haiti, intensifying the way of selecting 

and preparing the military to act in this peace operation, in this way this monograph seeks to 

verify the positive aspects and opportunities for improvement raised through research 

bibliographic, documentary and experimental in order to verify and point out, in the end, the 

changes in such processes. It is worth mentioning that the field research consisted of a 

questionnaire delivered to Sergeants and Officers participating in several MINUSTAH 

contingents and members of the Brazilian Peacekeeping Battalion (BRABAT). With regard to 

structuring, this monograph consists of an introduction to the topic talking about the Brazilian 

Army and briefly addressing initial information about Haiti, the UN and MINUSTAH. 

Consequently, a deeper approach to the selection and preparation of troops and the 

presentation of the Brazilian body responsible for preparing troops for a peacekeeping 

mission. In conclusion, showing the data collected with the questionnaire; and graphs drawn 

by the author on top of the information for better assimilation of the content and insights 

about the theme, and thus the author's conclusion, based on the data collected, on the 

effectiveness of the selection and the preparation of the troops follows. 

 

 

Keywords: Haiti. Selection. Preparation. ONU. MINUSTAH. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Exército Brasileiro começa oficialmente com o surgimento do Estado brasileiro, ou 

seja, com a independência do Brasil (DECEx, 2016). Atuando na proteção de nosso território 

desde a Batalha dos Guararapes (1648), ainda como mobilizações de brancos, negros e 

ameríndios, contra os invasores holandeses, tem exercido papel relevante na manutenção da 

unidade e da integridade nacional. A missão do Exército consiste em preparar a Força 

Terrestre para defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem; além de 

participar de operações internacionais, cumprir atribuições subsidiárias e apoiar a política 

externa do país (TCU, 2012). 

Dentre essas missões podemos destacar a participação de operações internacionais, 

como as Operações de Paz sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), que têm 

por objetivo servir como instrumento para auxiliar países devastados por conflitos a criar 

condições para que a paz seja alcançada no local para assegurar o cumprimento do art. 1.º da 

Carta da ONU: "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" (ONU, 1945).  

Em tempos de conflitos no exterior, é de suma importância que as ações da ONU se 

façam presente em países que passam por calamidades públicas e situações que comprometem 

a segurança nacional. A participação do Brasil em operações de manutenção da paz é 

condicionada à observância dos princípios que regem tais missões: consentimento das partes 

em conflito, imparcialidade e não uso da força (exceto em autodefesa ou defesa do mandato) 

(ITAMARATY, 2018).  

Nesse contexto das missões de paz, em junho de 2004, tropas brasileiras foram 

enviadas ao Haiti diante da gravidade da situação política, social e econômica. Diretamente, 

podemos citar a baixa esperança de duração da vida, a miséria, inclusive as dificuldades de 

acesso aos meios de subsistência e de abastecimento de água, assim como a perene crise 

energética. A situação haitiana provou ser multifacetada, por compor enormes desafios em 

variadas frentes, entre as quais a política, a militar e policial e os direitos humanos (HAMAN; 

RAMIRES, 2018). 

Em que pese o esforço que vem sendo feito no sentido de incentivar a convivência 

pacífica entre os países e o respeito à autodeterminação dos povos, guerras localizadas têm 

irrompido em várias partes do mundo. No Haiti, um país que ocupa o terço oeste da Ilha 

Hispaniola, segunda maior ilha das Grandes Antilhas, no mar do Caribe, sua população vem 



13 
 

vivendo em situação de miséria, refém das lutas entre facções que disputam a hegemonia 

política e econômica desse país. Em função disso, a ONU, mediante a Resolução Nr 

1542/CS/ONU, de 30 de abril de 2004, criou a Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização no Haiti (MINUSTAH) cujo componente militar, com previsão de 6.700 

homens, tem como comandante um oficial general do Exército Brasileiro. 

Com base nessas informações é oportuno problematizar a questão: as condições de 

seleção e preparo no nível tático de um pelotão de infantaria do Exército Brasileiro para atuar 

na República do Haiti durante os 13 anos de missão de paz, foram eficientes?  

Alicerçados em informações verídicas e confiáveis, esta monografia busca subvenção 

dentro do cenário da Organização das Nações Unidas e doutrinas do Exército Brasileiro para 

o emprego de suas tropas, com o intuito de absorver os aspectos da missão de paz que fará 

parte da carreira de grande parcela dos oficiais e praças do Exército. 

Esta pesquisa justifica-se para fins de verificação de seleção e preparo das tropas 

brasileiras, com a finalidade de ressaltar todos os aspectos positivos e levantar possíveis 

oportunidades de melhorias. Dessa forma, o presente trabalho poderá contribuir para aumentar 

a operacionalidade das tropas que participam e das que participarão de missões internacionais 

sob a égide da ONU. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

Verificar a seleção e o preparo no nível tático de um pelotão de infantaria do Exército 

Brasileiro para atuar no ambiente operacional do Haiti na MINUSTAH de 2004 a 2017. 

 

1.1.2 Objetivo Específico   

 

Apresentar o órgão responsável pela preparação das tropas para missões de paz. 

Verificar a forma de preparo da tropa brasileira. 

           Apresentar o ambiente que as tropas do Exército Brasileiro encontraram no país da 

missão.  

 Identificar a forma de seleção da tropa para compor a MINUSTAH.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O HAITI 

  

 O Haiti é um Estado caribenho, que foi a principal colônia francesa das Américas. O 

país tem uma história importante, mas constantemente ignorada. No Haiti, a libertação dos 

escravos ocorreu em 1789 – o que só aconteceu no Brasil em 1888 – e a independência foi 

conquistada em 1804, ao fim da Revolução Haitiana, iniciada em 1791. Após se tornar a 

primeira república negra das Américas, o país foi obrigado a pagar uma alta indenização à 

França, que não ficou contente ao perder sua lucrativa colônia. Além disso, o Haiti sofreu 

com uma ocupação por parte dos Estados Unidos, que durou de 1915 a 1934. Segundo o então 

presidente dos EUA, Woodrow Wilson, a intervenção objetivava proteger interesses 

estadunidenses e estrangeiros no local (MORAIS, 2018). 

 Na triste condição de país mais pobre do Novo Mundo – único a integrar a lista dos 

países menos avançados (PMA), segundo critérios das agências das Nações Unidas – o Haiti e 

seus dilemas apresentam-se com imensa complexidade (SEITENFUS, 2008). 

 Diversos fatores têm grande peso sobre a atual miséria política e econômica da nação. 

O país tem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo das Américas – em 2014 

era 0,48 – e o 163º mais baixo no mundo, dentre um total de 186 Estados. No contexto 

político, o Haiti sofreu com a ditadura de François Duvalier e, posteriormente, de seu filho 

entre 1957 e 1986. Entretanto, o fim da ditadura não significou o início de uma democracia, já 

que os militares assumiram o poder e a instabilidade continuou, levando até mesmo a ONU a 

impor sanções econômicas sobre o Haiti.  

 Com a assunção dos novos dirigentes inaugura-se a uma etapa que abriga muitas 

incógnitas. Por um lado há consenso sobre a necessidade da continuidade do apoio da 

comunidade internacional. Por outro, é imprescindível que esta cooperação possa ir além das 

legítimas preocupações securitárias e comporte uma dimensão socioeconômica, de 

reconstrução da infraestrutura e das instituições públicas (SEITENFUS, 2008). 

Em 1990, eleições foram realizadas e o padre Jean-Bertrand Aristide tornou-

se presidente. Aristide renunciou ao cargo em 2004, pressionado por protestos populares que 

deixaram o Estado haitiano à beira de uma guerra civil, já que grupos pró e contra o então 

presidente enfrentavam-se violentamente. Com a saída de Aristide, o presidente da Suprema 

Corte do Haiti – Bonifácio Alexandre – assumiu a presidência e solicitou ajuda da ONU 

(MORAIS, 2018). 

 

https://www.politize.com.br/abolicao-da-escravatura-brasileira/
https://super.abril.com.br/historia/haiti-a-ilha-do-medo/
https://super.abril.com.br/historia/haiti-a-ilha-do-medo/
https://www.politize.com.br/idh-o-que-e/
https://pt.actualitix.com/pais/hti/haiti-indice-de-desenvolvimento-humano.php
https://pt.actualitix.com/pais/hti/haiti-indice-de-desenvolvimento-humano.php
https://www.politize.com.br/ditadura-o-que-e/
https://www.politize.com.br/democracia-o-que-e/
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1967/
https://www.politize.com.br/sancoes-internacionais-como-funcionam/
https://www.politize.com.br/sancoes-internacionais-como-funcionam/
https://www.politize.com.br/presidente-da-republica-como-e-eleito/
https://www.politize.com.br/guerra-civil-na-siria/
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2.2 A MINUSTAH    

 

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 

política e violência, que culminaram com a partida do então presidente, Jean Bertrand 

Aristide, para o exílio (ONU, 2015).  

Do ponto de vista militar, o Brasil enviou cerca de 40 mil militares para a 

MINUSTAH, organizados em 26 contingentes em sistema de rodízio, o que viabilizou o 

acúmulo de importantes experiências profissionais e pessoais, com positivos impactos para as 

Forças Armadas. A MINUSTAH foi fundamental para que o preparo para atuar em missões 

de paz pudesse ser aperfeiçoado, tornando-se referência mundial. E, em termos estratégicos, o 

país conseguiu manter um oficial general como comandante das forças da ONU (Force 

Commander) durante todo o período em que perdurou a missão, fato até então inédito naquele 

organismo internacional. Tais feitos indicam que passos sólidos foram dados em direção à 

consolidação do Brasil enquanto país relevante no sistema de paz e segurança internacional, 

com atuação desejável em outras importantes operações multilaterais (HAMANN; TEXEIRA, 

2017). 

Sem dúvida alguma houve uma recuperação da estabilidade social do governo que 

consequentemente trouxe o nível de violência para uma situação mais sustentável. (GUNTER, 

2017). A missão de paz foi responsável por garantir a segurança nas ruas, em um país 

marcado pela violência de gangues. Ajudou a pacificar favelas mais violentas, como a Bel 

Air, no centro de Porto Príncipe, a Cité Militaire e Cité Soleil (FRANCO, 2017). 

O Brasil sempre comandou o componente militar da Missão (2004-2017), que teve a 

participação de tropas de outros 15 países, além do efetivo brasileiro de capacetes azuis 

da Marinha, do Exército e da Força Aérea. 

O Conselho de Segurança da ONU adotou, em 13 de abril de 2017, a Resolução 2350 

(2017), que estendeu pelos seus últimos seis meses o mandato da Missão das Nações Unidas 

para a estabilização no Haiti (MINUSTAH) e estabeleceu, a partir de 16 de outubro do 

mesmo ano, uma nova operação de manutenção da paz no país – Missão das Nações Unidas 

para o apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH), composta apenas por civis e unidades de 

polícia (ONU, 2015).             

http://www.minustah.org/
http://www.un.org/en/sc/
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/marinha-do-brasil
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/exercito-brasileiro
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O objetivo central da MINUSTAH durante o período da missão em si foi retomar a 

livre expressão da vontade do povo haitiano na escolha de seus novos dirigentes. Foram 

confeccionados e distribuídos novos títulos eleitorais, definidas as regras da campanha 

eleitoral, os locais de votação e a infraestrutura necessária para operacionalizar o exercício da 

democracia. 

A maioria dos observadores estrangeiros e a impressa internacional mostravam-se 

céticos com o pleito e previam que este seria desorganizado e violento já que havia sido 

adiado em várias oportunidades. Efetivamente ocorreram dificuldades: nem todos os 

potenciais eleitores dispuseram de títulos: houve problemas de comunicações de infraestrutura 

e para os acessos aos locais de votação nas regiões remotas do país. 

O voto não sendo obrigatório, esperava-se uma elevada abstenção tal como já ocorreu 

em votações anteriores. O comparativo abaixo demonstra este fenômeno:                 

Tabela 1 – Participação eleitoral no Haiti 

 

 

             

Fonte: MINUSTAH (2001) 

A participação no 1º turno das eleições presidenciais e legislativas, e 7 de fevereiro de 

2006, alcançou o patamar histórico de 63% do total dos inscritos (SEITENFUS, 2008). 

Ao longo dos 13 anos de atuação das Forças Armadas brasileiras, a população haitiana 

foi apoiada pela Missão na ocasião de dois desastres naturais que atingiram o país. No dia 12 

de janeiro de 2010, um terremoto causou a morte de mais de 200 mil pessoas. Em 4 de 

outubro de 2016, o furacão Matthew deixou milhares desabrigados e causou inúmeras 

inundações pelo país (HAMANN; RAMIRES, 2018). 

A missão teve fim no seu último contingente em Abril de 2017, após desastres 

naturais, inúmeros combates a localidade, incessantes patrulhamentos, crises políticas e 

também ações sociais ligadas diretamente ao povo haitiano (MACEDO, 2017). 
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Figura 1 – Dados da missão de paz no Haiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: G1 (2018) 

 

2.3 SELEÇÃO DO PESSOAL  

 

Após autorizado o desdobramento da MINUSTAH pelo Conselho de Segurança da 

ONU, o Brasil assumiu o comando da peacekeeping operation. A participação das Forças 

Armadas do Brasil foi autorizada pela aprovação do governo federal através do Decreto 

Legislativo 207, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 19 de maio de 2004.  

Art. 1º - Fica autorizado o envio de contingente de 1.200 (mil e duzentos) militares 

brasileiros para a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti 

(MINUSTAH). Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

quaisquer atos que possam resultar em modificação do referido contingente, assim 

como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional. (DECRETO LEGISLATIVO, Nº 207 DE 2004)  

A seleção era realizada pelos Comandos das Forças designadas para compor o 

contingente brasileiro, no caso desta pesquisa, o Exército Brasileiro. Seguindo assim a cadeia 

de comando, passa para os comandos militares de áreas, suas respectivas brigadas, até então 

chegar às unidades onde é feita a seleção em suma dos militares que irão compor o BRABAT. 

O primeiro contingente a compor a MINUSTAH teve por efetivo um total com cerca 

1.200 militares, sobre o comando do então General de Divisão Augusto Heleno Ribeiro 

Pereira, primeiro Force Commander brasileiro da operação de paz. 
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Alguns fatores, inerentes ao indivíduo, devem ser considerados na seleção do      

pessoal, tais como (MD 2013): 

  Especialização coerente com a missão a cumprir; 

  Equilíbrio emocional; 

  Boa saúde; 

  Bom condicionamento físico; 

  Elevado espírito de iniciativa; 

  Fácil adaptabilidade a situações adversas; 

 Desejável fluência no idioma inglês ou no idioma da       missão; 

 Voluntariado, preferencialmente; 

 Adequação ao Quadro de Cargos Previstos da Unidade; 

 Outras qualificações definidas pela ONU para cada missão. 

 

Para o recrutamento, uma demanda de critérios são instruídos para a seleção do 

pessoal feita pelo Exército Brasileiro, com o intuito de torná-la mais rigorosa possível. Por se 

tornar de uma oportunidade única na carreira do militar, em termos de experiência e ganho 

profissional, existirá um revezamento do efetivo, de forma que o recrutamento de pessoal seja 

em um universo de militares que ainda não participaram de missão de paz.  

Os cabos e soldados componentes são do efetivo do Núcleo Base e serão selecionados 

a partir do segundo ano de serviço até o penúltimo ano. Quanto aos oficiais e 3º sargentos 

serão priorizados os militares de carreira em detrimento dos temporários devido à experiência 

que tal missão proporcionara para a Força. Os militares com qualquer tipo de problema de 

saúde não serão considerados, priorizando, assim, os com melhores condições físicas e 

higidez. Todos os militares que comporem o BRABAT serão voluntários e assinarão a 

Declaração de Voluntários para Missão de Paz, após todos os termos administrativos serem 

finalizados é dado início a fase de preparação (NEVES, 2015). 

2.4 O PREPARO DA TROPA 

2.4.1 Estágio Básico de Operações de Paz   

 O Estágio Básico de Operações de Paz (EBOP) é realizado a cargo do Comando 

Militar de Área e tem a duração de uma semana, dividindo-se em duas fases. A primeira fase 

do EBOP é realizado um adestramento nível pelotão com duração de cinco dias e na segunda 
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fase o foco é realizar um adestramento nível subunidade e tem a duração de aproximadamente 

dois dias. 

As atividades são contextualizadas em condições semelhantes às previstas para o 

emprego da tropa no Haiti e os meios empregados, dentro do possível, são similares 

aos que estarão à disposição das frações nas suas Áreas Operacionais de 

Responsabilidade (AOR). (VALENCIA, 2010, p 202). 

            Os pelotões passam por 20 oficinas, sendo 16 são diurnas e 4 noturnas, todas 

transcorridas na primeira fase e seguem de acordo com as tabelas abaixo: 

Tabela 2 – Oficinas Diurnas  

Oficinas Atividade nível pelotão 

01 Escolta de Comboio 

02 Segurança de Autoridade 

03 Operação de Comunicação Social 

04 Patrulha Motorizada, localização e socorro a vítimas 

05 Patrulha Mecanizada 

06 Operação de Busca e Apreensão (OBA) e Entrada Tática 

07 Progressão em Área Edificada 

08 Patrulha Motorizada 

09 Operação de Controle de Distúrbios (OCD) 

10 Patrulha a Pé 

11 Vasculhamento 

12 Segurança de Ponto Forte 

13 Segurança de ACISO, Distribuição de Alimentos e Op Psc 

14 Check Point e Static Point 

15 Módulo Especial de Combate Avançado (MECA) – Execução de Tiro 
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16 Exploração de Comunicações 

Fonte: VALENCIA (2010) 

Tabela 3 – Oficinas Noturnas           

Oficina Atividade nível pelotão 

17 Progressão em Área Edificada 

18 Check Point 

19 Segurança de Ponto Forte 

20 Patrulha a Pé 

Fonte: VALENCIA (2010).                      

 Vale ressaltar que durante os intervalos das oficinas é praticado pela tropa, de maneira 

incessante, o idioma “creole” falado pelos haitianos.  

2.4.2 Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil 

O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil é uma organização militar 

vinculada diretamente ao Ministério da Defesa, porém permanece subordinado ao Exército 

Brasileiro, por intermédio da 1ª Divisão de Exército - Divisão Mascarenhas de Moraes. A 

unidade é ligada diretamente ao Comando de Operações Terrestres para efeito de 

planejamento, orientação e supervisão das atividades de instrução e adestramento, bem como 

ao Departamento de Educação e Cultura para efeito de orientação técnico-pedagógica 

(CCOPAB, 2006).  

 

Figura 2 – Estrutura organizacional do CCOPAB 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCOPAB (2006) 

 

A missão do centro consiste em apoiar a preparação de militares, policiais e civis 

brasileiros de nações amigas para missões de paz e desminagem humanitária (CCOPAB, 

2006).  

Em 15 de junho de 2010, a portaria nº 952-MD, de mesma data, designa o Centro de 

Instrução de Operações de Paz (CIOpPaz), do Exército Brasileiro para a preparação de 

militares e civis brasileiros e de nações amigas a serem enviados em missões de paz e altera a 

sua denominação, para Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (MD, 2017). 

O Exército Brasileiro tem importantes e fundamentais critérios para selecionar os 

militares que irão compor os contingentes das missões de paz, dentre estes critérios está o 

Estágio de Preparação para Missão de Paz (EPMP) que é oferecido pelo CCOPAB.  

O Estágio de Preparação para Missões de Paz (EPMP) é um estágio destinado a 

preparar militares para exercer as funções de Observadores Militares, Oficiais de Estado-

Maior e Policiais das Nações Unidas. O Estágio é composto de 3 fases e conta com a 

participação de militares de todo o Brasil incluindo Policiais Militares, Bombeiros e militares 

estrangeiros. 

O objetivo geral do estágio é proposto em 3 fases e tem finalidades em capacitar 

profissionalmente os estagiários a objetivos específicos em cada uma das etapas. A primeira 

fase consiste na capacidade de analisar a estrutura das Nações Unidas (ONU) em missões de 

paz e entender toda sua hierarquia dentro do contexto empregado. A Segunda fase consiste na 

capacidade de demonstrar competências linguísticas no idioma inglês para executar tarefas de 

Observador Militar e de Oficial de Estado-Maior em missões de paz, além disso, trabalhar em 

um ambiente multicultural, através do uso do idioma inglês. A Terceira fase se empenha em 

capacitar os militares do Exército Brasileiro, das Forças Singulares e das Forças Armas 
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Estrangeiras a atuarem como Oficial de Estado-Maior ou como Observador Militar nas 

missões de paz, em um ambiente multicultural, conforme designação do Comando de cada 

Força Armada ou Força Auxiliar, também consiste em evidenciar os seguintes atributos da 

área afetiva, como autoconfiança, imparcialidade, decisão, tolerância, coerência e 

comunicabilidade (CCOPAB, 2006). 

Figura 3 – Treinamento durante a segunda fase do EPMP

 

Fonte: CCOPAB (2006) 

O Estágio tem duração especifica entre as fases, a primeira é feita no ensino a 

distância e tem duração de 40 horas, em torno de duas semanas, segunda fase consiste em 

ensino presencial e sua duração se empenha em 160 horas, cerca de 4 semanas e a última fase 

também em ensino presencial tem a maior duração, consistida em 208 horas e dura 

aproximadamente 5 semanas, vale ressaltar que a partir da segunda fase o estágio é feito 

totalmente no idioma inglês.  
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Figura 4 – Treinamento durante a terceira fase do EPMP 

 

Fonte: CCOPAB (2006) 

2.4.2 A preparação linguística da tropa 

Dentre vários fatores elencados na preparação do pelotão de infantaria, devemos levar 

em consideração a preparação para os idiomas resilientes no país da missão, seja ele o Inglês, 

Francês e o Creole haitiano, ambos utilizados de forma ampla em todas as regiões do país, 

sendo mais incidentes variando de acordo com regionalidade específica. A distribuição dos 

militares nos respectivos idiomas devera se atentar as necessidades linguísticas em 

consequência da função que irão desempenhar. A divisão abaixo é uma recomendação do 

manual de operações de paz, Brasil (2014), acerca da distribuição dos idiomas. 

Tabela 4 – A distribuição dos militares nos respectivos idiomas  

Idioma Militares 

Inglês Cmt e SCmt do Batalhão 

Francês Cmt e Scmt do Batalhão e Cmts de Companhias 

Creole Cmt de pequenas Frações e tropa (militares que terão contato direto com a 
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Fonte: VALENCIA (2010) 

No que diz respeito ao planejamento das aulas, o manual expõem da seguinte forma: 

1) O preparo de idiomas deverá ser desenvolvido ao longo de 12 semanas, as duas 

primeiras semanas serão utilizadas para medidas administrativa (aplicação de 

teste de nivelamento, constituição das turmas, elaboração das relações das 

turmas com horário e local de aulas, reunião preparatória com o Contingente, 

distribuição do material e etc) que se fazem necessárias e que antecedam a fase 

de preparo propriamente dita e composta de 10 semanas. 2) A carga horaria 

mínima deverá ser de 60 horas para cada idioma. 3) A preparação linguística 

deverá se desenvolver, preferencialmente, através de quatro encontros semanais 

de 1:30h cada encontro. (BRASIL, 2014, p 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

população local.) 
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3    REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

2.5 TIPO DE PESQUISA  

 

A pesquisa realizada consiste em meios exploratórios e explicativos. Exploratória, pois 

apesar da existência de doutrinas relacionadas ao tema missão de paz, existe pouco 

conhecimento científico relacionado aos aspectos políticos, econômicos e sociais do Haiti, 

tornando-o um país passivo de se realizar um estudo mais aprofundado. Foi explicativa 

porque se pretendeu esclarecer qual a efetividade da ação do Brasil nos contingentes da 

missão de paz, devido à seleção e preparo dos militares para atuarem neste complexo 

ambiente operacional.  

Com relação aos meios de investigação, a pesquisa foi de campo, documental e 

bibliográfica. De campo, pois foi realizado um questionário com integrantes dos diversos 

contingentes que foram ao HAITI, em seus respectivos BRABAT, com intuito de absorver os 

pontos positivos e oportunidades de melhorias levantados por quem foi e vivenciou as 

experiências da missão de paz. Documental, em função do uso dos documentos utilizados. A 

pesquisa também foi bibliográfica, pois o estudo esteve baseado em material publicado em 

livros, jornais, redes eletrônicas e manuais. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Coleta de dados  

 

  A pesquisa bibliográfica foi feita principalmente em livros, jornais, sites 

especializados, monografias, manuais, revistas e a legislação pertinente ao caso, gerando uma 

base analítica substancial do tema proposto para o estudo. 

As pesquisas bibliográficas e documentais foram complementares entre si e com os 

seus confrontamentos buscou-se obter uma visão geral de forma a dar resposta à questão final 

proposta. 

A pesquisa de campo foi feita através de um questionário realizado com 12 militares, 

entre Sargentos e Oficiais do Exército Brasileiro com intuito de acrescentar dados, aumentar a 

qualidade e agregar valor a esta monografia, o questionário encontra-se no “Apêndice A” ao 

final do trabalho. 
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3.2.2 Seleção do pessoal  

A seletividade das tropas foi realizada de maneira rigorosa, de modo que só fossem 

para a missão os militares que possuíssem os mínimos requisitos cobrados para compor a 

MINUSTAH, conforme informa as conclusões retiradas do gráfico abaixo. De acordo com o 

Capitão Réuber Alan Tavares Alves, integrante da MINUSTAH em 2011: “A seleção do 

pessoal, o material empregado e a estrutura disponibilizada antes, durante e após a missão 

foram fundamentais para o pleno êxito da mesma.”. 

Gráfico 1– Seleção das tropas para compor o BRABAT 

 

 

 

 

 

     

 

Fonte: AUTOR (2020)  

De acordo com a pesquisa de campo, realizada com Oficiais e Sargentos do Exército 

Brasileiro que integraram a MINUSTAH de 2004 a 2017, sobre aspectos relativos à seleção 

das tropas, 12,5% dos entrevistados atribuíram nota 10, considerando que a seletividade foi 

realizada com máximo rigor, 50% atribuíram nota 9, considerando a seleção foi bastante 

rigorosa, 37,5% dos entrevistados atribuíram nota 8. Concluindo assim, que todos os 

entrevistados aprovaram com êxito este quesito específico dentro do subtema: seleção das 

tropas. 

O Segundo Sargento David Max Potilla, no entanto, elenca uma oportunidade 

melhoria no que diz respeito à seleção de motorista e pessoal do rancho, conforme seu 

comentário ao responder o questionário: “Seleção deveria ser por mérito e conhecimento no 

uso do militar como motoristas e rancho, se possível, acompanhamento psicológico antes 

da missão pelos companheiros de alojamento do militar antes de serem selecionados”. 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/5416339
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3.2.3 Preparação e instrução do pessoal 

Gráfico 2 – Avaliação dos equipamentos e armamentos 

 

Fonte: AUTOR (2020)                 

 

De acordo com a pesquisa de campo, realizada com Oficiais e Sargentos do Exército 

Brasileiro que integraram a MINUSTAH de 2004 a 2017, sobre aspectos relativos à 

preparação das tropas, no que diz respeito em específico à parte de armamentos e 

equipamentos utilizados pela tropa, 50% dos entrevistados atribuíram nota 9, considerando a 

semi-excelência dos mesmos, 37,5% atribuíram nota 8, considerando-os muito bons para sua 

finalidade e 12,5% dos entrevistados atribuíram nota 7. Concluindo assim, que todos os 

entrevistados aprovaram com êxito este quesito no que tange a preparação das tropas. 

  

Gráfico 3 – Avaliação das instalações  

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 



28 
 

Neste mesmo questionário, avaliaram-se aspectos relativos à preparação das tropas, no 

que diz respeito em específico à parte de acomodações e instalações utilizadas pelas tropas 

12,5% dos entrevistados consideraram “Excelente” o nível das mesmas, 75% consideraram 

“Muito Bom” e 12,5% dos entrevistados consideraram “Bom”. Concluindo assim, que todos 

os entrevistados aprovaram com êxito este quesito no que diz respeito à preparação das tropas. 

As instalações são fatores primordiais para a melhor absorção de conhecimentos e 

conforto das tropas, oferecendo ao instrutor e instruendos melhores meios de condução das 

instruções. De acordo com o Capitão João Paulo Teixeira Netto, integrante da MINUSTAH 

em 2011, “Criação do CCOPAB como fundamental no aprimoramento constante.” 

Elogiando as estruturas do CCOPAB, e fundamentando sua criação como essencial. 

Gráfico 4 – Avaliação da qualidade das instruções  

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Por fim, foram verificados aspectos relativos às instruções ministradas para as tropas, 

em específico a sua qualidade, 37,5% dos entrevistados consideraram “Excelente” o nível das 

mesmas e 62,5% consideraram “Muito Bom”. Concluindo assim, que todos os entrevistados 

aprovaram com êxito este quesito no que diz respeito à qualidade de instrução das tropas.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Esta monografia objetivou-se em verificar a seleção e o preparo das tropas do Exército 

Brasileiro para comporem a MINUSTAH no período do 2004 a 2017, após uma análise dos 

fatos levantados, seja através de pesquisa bibliográficas, documentais e; ou na própria 

pesquisa de campo, com a qualidade dos dados de quem vem vivenciou a missão e teve a 

oportunidade de expor seus aspectos avaliativos e opiniões pessoais. 

No que diz respeito à seleção do pessoal, todos os fatos nos fazem deduzir que foi 

bastante rigorosa e significativa para o cumprimento da missão, este fato ficou evidenciado na 

resposta do questionário onde 100% dos entrevistados aprovaram a forma de seleção feita 

pela ONU, de modo geral, e em específico pelo Exército Brasileiro. Através da oportunidade 

de melhoria levantada, sugere-se então que os motoristas e pessoal do rancho sejam 

selecionados por mérito e conhecimentos específicos em suas respectivas áreas de trabalho, 

além do acompanhamento psicológico de seus companheiros de alojamento para critério de 

seleção do militar. 

Em análise ao fato da preparação, incluindo-se o modo como às tropas foram 

instruídas, podemos verificar que o fator principal deve-se a criação do CCOPAB para um 

fundamental preparo das tropas, com suas instalações e instrutores extremamente capacitados 

para conseguirem atingir os objetivos pré-determinados na instrução ao levar o conhecimento 

aos instruendos. 

Por fim, como forma final da verificação pré-estabelecida por esta pesquisa, avaliamos 

a eficácia de toda a preparação para a missão, conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 5 – Avaliação da eficácia da preparação  

 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Para o comandante de pelotão, o estudo é relevante a fim de que o conhecimento 

adquirido acerca do assunto possa ser aplicado nos momentos de seleção e instrução da sua 

tropa, tendo em vista sua importância para uma melhor preparação, e, consequentemente, um 

melhor emprego em operações, seja de guerra ou não guerra. Ressalta-se que, conforme os 

objetivos da presente pesquisa, não se pretende resolver todos os problemas relativos à 

seleção e preparo das tropas. Ao concluir positivamente em relação à hipótese, apresenta-se, 

entretanto, um primeiro passo para o desenvolvimento do preparo e da seleção pelo Exército.  

Espera-se, por fim, que os resultados apresentados neste trabalho possam contribuir 

para o aperfeiçoamento da doutrina militar terrestre brasileira, permitindo que o Exército 

Brasileiro possa enfrentar, com eficiência e eficácia, os desafios do século XXI. 

Por conseguinte, concluímos que todos os objetivos foram atingidos, assim respondido 

por 100% dos entrevistados constituintes da MINUSTAH.  Logo, atribuímos todos esses 

fatores ao sucesso da missão realizado pelas tropas brasileiras, conseguindo assim, projetar a 

imagem de nosso país perante diversos outros países do mundo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

Exército Brasileiro na MINUSTAH 

Este formulário tem por intuito analisar pontos positivos e oportunidades de 

melhoria no que diz respeito à seleção e preparação das tropas brasileiras para a 

MINUSTAH no período de 2004 a 2017 (MINUSTAH). 

  O questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharel em 

Ciências Militares intitulado “A SELEÇÃO E O PREPARO DO PELOTÃO DE 

INFANTARIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA A MINUSTAH DE 2004 A 2017".  

Obs.. Nenhum dado relativo à sua pesquisa será divulgado. (A exceção do comentário ao 

final da pesquisa, se ainda assim autorizado).  

Posto/Graduação - Nome de Guerra * 

_________________________ 

Ano em qual participou da missão * 

_________________________ 

Quanto à qualidade das instruções ministradas durante a fase de preparação, o senhor 

considera: *. 

( )Excelente ( )Muito Bom ( )Bom ( )Regular ( )Ruim 

 

Em relação aos equipamentos e armamentos utilizados nesta fase, em uma escala da de 0 

10, com qual nota o senhor os avalia: * 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 

Em relação à alimentação fornecida durante todas as fases de preparação, de modo geral, o 

senhor considera: * 

( )Excelente ( )Muito Bom ( )Bom ( )Regular ( )Ruim 

 

No que diz respeito ao rigor de seleção para os militares componentes da missão de paz no 

nível tático, em uma escala de 0 a 10, avalie o rigor da seleção: * 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3  ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 

Em referência as acomodações/instalações utilizadas pelos militares durante todas as fases, 

o senhor as avalia: * 

( )Excelente ( )Muito Bom ( )Bom ( )Regular ( )Ruim 
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Após todas as instruções serem ministradas, qual eficácia o senhor considera que elas 

atingiram: * 

( ) Atingiram totalmente os objetivos propostos 

( ) Atingiram parcialmente os objetivos propostos 

( ) Não atingiram os objetivos propostos 

Caso o senhor tenha algum comentário/oportunidade de melhoria a acrescentar sobre o tema 

ou as respostas acima, poderá preencher no campo abaixo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

O senhor autoriza que o comentário escrito acima seja disponibilizado no Trabalho de 

Conclusão de Curso? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

 

 

 

 

 


