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RESUMO 
 

Este trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de estudar as 
mudanças ocorridas na estrutura responsável por conduzir o adestramento das 
tropas contingenciadas pelo Exército Brasileiro para cumprir Missões de Paz da 
Organização da Nações Unidas (ONU), em decorrência da participação do Brasil 
na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), iniciada 
em 2004 e encerrada em 2017. A MINUSTAH foi a mais longa e robusta missão 
de paz que o Brasil participou, sendo o país que mais contribuiu com tropas, além 
de ser o responsável por designar o chefe militar da missão, o “Force 
Commander”, entre os Generais do serviço ativo do Exército, demonstrando o 
papel de ator principal nessa importante missão, desenvolvida para garantir a paz 
e a estabilidade interna da nação amiga do Haiti, nosso vizinho no continente 
americano. A MINUSTAH foi um divisor de águas na história da participação 
brasileira em diferentes missões de paz da ONU, pois ocorreu um esforço interno 
na ONU para melhorar a eficácia das suas missões de paz, após o fracasso no 
massacre de Ruanda e de outros episódios ocorridos na década de 1990. 
Relatórios internos apontaram a imperiosa necessidade de se estabelecer um 
“padrão ONU” de adestramento para nivelar as tropas contingenciadas para as 
futuras missões de paz, aumentado a eficácia dos seus mandatos e da atuação 
dos seus capacetes azuis, tendo reflexo direto com as mudanças iniciais na 
estrutura de adestramento para missões de paz no Brasil, no início da 
MINUSTAH. Ainda, a MINUSTAH foi uma missão de imposição da paz, apoiada 
no Capítulo VII da Carta constitutiva da ONU, com previsão do uso da força além 
dos casos de defesa própria, sendo a primeira vez que o Brasil iria participar de 
uma missão desta natureza, fato que exigiu a revisão de técnicas, táticas e 
procedimentos das tropas empregadas e o consequente robustecimento da 
estrutura de treinamento dos próximos contingentes brasileiros enviados em 
proveito da MINUSTAH. Nesse contexto de novas exigências, no início de 2005, o 
Exército Brasileiro iniciou um processo de evolução da estrutura responsável pelo 
adestramento de suas tropas contingenciadas para a MINUSTAH, adequando o 
treinamento dos seus efetivos e demonstrando elogiável eficácia no desempenho 
no decorrer do 13 anos de missão em solo haitiano, chegando ao final da missão 
tendo o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) como 
principal produto desse processo evolutivo. Diante do exposto, este trabalho teve 
como objetivo primordial apresentar as mudanças ocorridas na estrutura 
responsável por conduzir o adestramento das tropas do EB contingenciadas para 
missões de paz, em decorrência da longa participação do Brasil na MINUSTAH. 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro; MINUSTAH; estrutura de adestramento; 
mudanças. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUMMARY 
 

This work deals with a bibliographic research with the purpose of studying the 
changes occurred in the structure responsible for conducting the training of troops 
contingent by the Brazilian Army to fulfill United Nations (UN) Peace Missions, due to 
Brazil's participation in the Mission of the United Nations for the Stabilization of Haiti 
(MINUSTAH), started in 2004 and ended in 2017. MINUSTAH was the longest and 
most robust peacekeeping mission that Brazil participated, being the country that 
contributed most with troops, besides being responsible for appointing the military 
chief of the mission, the "Force Commander", among the Generals of the active 
service of the Army, demonstrating the role of principal actor in this important 
mission, developed to guarantee the peace and internal stability of the friendly nation 
of Haiti, our neighbor on the American continent. MINUSTAH was a watershed in the 
history of Brazilian participation in different UN peacekeeping missions, as there was 
an internal effort at the UN to improve the effectiveness of its peacekeeping 
missions, after the failure in the Rwanda massacre and other episodes that occurred 
in 1990s. Internal reports pointed out the imperative need to establish a “UN 
standard” of training to level contingent troops for future peacekeeping missions, 
increasing the effectiveness of their mandates and the performance of their blue 
helmets, having a direct reflection with the initial changes in the training structure for 
peacekeeping missions in Brazil, at the beginning of MINUSTAH. MINUSTAH was 
also a peace-enforcement mission, supported by Chapter VII of the UN Charter, with 
provision for the use of force beyond self-defense cases, the first time that Brazil 
would participate in a mission of this nature, a fact that required a review of the 
techniques, tactics and procedures of the troops employed and the consequent 
strengthening of the training structure of the next Brazilian contingents sent to 
MINUSTAH. In this context of new requirements, in the beginning of 2005, the 
Brazilian Army began a process of evolution of the structure responsible for the 
training of its contingent troops for MINUSTAH, adapting the training of its personnel 
and demonstrating praiseworthy effectiveness in performance during the 13 years 
mission on Haitian soil, reaching the end of the mission with the Joint Peace 
Operations Center of Brazil (CCOPAB) as the main product of this evolutionary 
process. Given the above, this work had as main objective to present the changes 
occurred in the structure responsible for conducting the training of contingent EB 
troops for peacekeeping missions, due to Brazil's long participation in MINUSTAH. 
 
Keywords: Brazilian Army; MINUSTAH; Dressage structure; and changes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Missão da Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) foi 

criada em fevereiro 2004, por intermédio da Resolução 1542 do Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Brandão, o 

Conselho de Segurança da ONU é o órgão responsável por votar e decidir sobre o 

emprego de tropas desse organismo (2018, p. 22). A ONU é uma organização 

internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar 

pela paz e o desenvolvimento mundial (ONU, 2020, on-line).  

O objetivo primordial da MINUSTAH foi o de restabelecer a segurança 

institucional no Haiti, devido à insegurança política e o alto índice de violência que 

assolavam aquele país desde o final de 2003, que culminaram com o exílio do então 

presidente Jean Bertrand Aristide no início de 2004. Naquele mesmo ano, o Governo 

Brasileiro resolveu enviar militares em proveito da MINUSTAH, com a participação 

das três Forças Singulares (Exército, Marinha e Força Aérea), combinadamente com 

tropas de outros 15 (quinze) países contribuintes. Naquela ocasião, o adestramento 

dos efetivos do Exército Brasileiro (EB), selecionados para missões de paz, ficava 

sob coordenação do Comando de Operações Terrestre (COTER), órgão de direção 

operacional do Exército. O COTER é o órgão responsável pela expedição de 

diretrizes e orientações que tratam do Planejamento Operacional e da Instrução 

Militar, visando ao emprego em Operações Internacionais de Manutenção da Paz 

(BRASIL, 2020, on-line). 

A MINUSTAH durou de 2004 a 2017. A participação do Brasil no Haiti foi um 

caso de sucesso, sendo um dos aspectos motivadores desse sucesso a excelência 

do treinamento realizado na preparação das tropas, com reconhecimento 

internacional (IGARAPÉ & CCOPAB, 2017, p. 63). Ainda, segundo consta na Revista 

13 anos do Brasil na MINUSTAH (2019) “o aperfeiçoamento do treinamento 

obviamente é uma consequência desses 13 últimos anos” (p.232). Tais afirmações 

demonstram a dupla vinculação entre o sucesso da participação do Brasil na missão 

com o aperfeiçoamento do treinamento realizado pelo EB, sendo o aperfeiçoamento 

consequência dos 13 anos de participação brasileira na MINUSTAH. 

Diante do exposto, esse trabalho tem o seguinte tema: analisar as mudanças 

ocorridas na estrutura responsável por conduzir o adestramento das tropas do EB 
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contingenciadas para missões de paz, em decorrência da longa participação do Brasil 

na MINUSTAH.   

Este estudo se justifica em decorrência da ligação entre as assertivas de que o 

desempenho das tropas brasileiras no Haiti foi um caso de sucesso e que tal sucesso 

decorreu do aperfeiçoamento da estrutura de adestramento responsável por preparar 

os contingentes de tropas do EB, ao longo dos 13 (treze) anos de missão. 

Coerente com a problemática supramencionada, o objetivo geral desta 

pesquisa foi levantar quais mudanças ou melhorias ocorreram na estrutura 

responsável por conduzir o adestramento das tropas selecionadas pelo EB para a 

missão em questão, de 2004 a 2017, chegando à conclusão se tais mudanças 

trouxeram resultados positivos para a preparação dos diferentes contingentes do EB 

na MINUSTAH e para futuros contingentes de missões de paz do EB. 

Para tanto, foram criados os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar qual era a estrutura responsável pelo adestramento das tropas do 

EB no início da participação Brasileira na MINUSTAH; 

b) Apresentar as mudanças que ocorreram na estrutura responsável pelo 

adestramento das tropas contingenciadas para missões de paz, de 2004 a 

2017, ligadas à participação do EB na MINUSTAH; 

c) Verificar qual a estrutura responsável pelo adestramento das tropas do EB 

no final da MINUSTAH; e 

d) Concluir se essas mudanças provocaram reflexos imediatos e se tais 

reflexos serão aproveitados por futuros contingentes de Força de Paz do 

EB. 

 

A hipótese trabalhada pressupôs que ocorreu evolução na estrutura 

responsável pelo adestramento de tropas do EB contingenciadas para a MINUSTAH, 

em decorrência dos 13 anos de participação do Brasil nesta missão de paz, e que 

tais mudanças foram responsáveis pelo sucesso alcançado pelos capacetes azuis 

brasileiros ao longo de todo a missão. 

O delineamento da pesquisa contemplou o período em que o Brasil contribuiu 

oficialmente com a MINUTAH, entre os anos de 2004 e 2017, por intermédios dos 

seus diversos contingentes de Força de Paz. Nesse sentido, foi dada ênfase às 

mudanças ocorridas na estrutura responsável pelo adestramento das citadas tropas 
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decorrente da participação do Brasil na MINUSTAH, excluindo qualquer mudança 

que não tivesse vinculação direta com a missão em questão e ao seu respectivo 

período. 

A relevância do assunto para o Exército Brasileiro fica demonstrada pela 

tradição em participar de diversas missões de paz sob a égide da ONU, sendo as de 

maiores relevância, em termos de efetivos, as missões ocorridas em Angola, em 

Moçambique, no Timor-Leste e no Haiti, mas também pelo esforço dispendido pelo 

EB para ser criada e desenvolvida uma estrutura de adestramento adequada, a fim 

de otimizar o esforço de preparação e contribuir com o sucesso das tarefas 

desenvolvidas por seus militares em missões de paz. Constantemente, o Brasil é 

convidado a participar de outras missões de paz devido ao histórico positivo da 

atuação dos soldados brasileiros nas citadas missões. A estrutura responsável para 

realizar o adestramento da tropa é de fundamental importância para a preparação do 

efetivo designado para qualquer missão de paz e para a manutenção da excelente 

imagem dos capacetes azuis do Brasil entre os países contribuintes. 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo teve sua fundamentação teórico-metodológica 

baseada em pesquisa bibliográfica, na investigação sobre os assuntos 

relacionados à estrutura de adestramento de tropas do EB para missões de paz em 

livros, revistas, portarias, manuais e artigos de acesso livre ao público em geral, 

incluindo-se nesses os disponibilizados pela rede mundial de computadores.  

O universo do presente estudo foi as resoluções da ONU acerca da 

MINUSTAH e as portarias do EB relacionadas à estrutura de adestramento 

responsável pela preparação de tropas selecionadas para missões de paz. 

 Como principal amostra, foi utilizada uma do tipo não probabilísticas e 

classificada como sendo por acessibilidade, sendo ela relacionada ao assunto em 

questão: as estruturas voltadas para preparação de efetivos para as Operações de 

Paz.  

A amostra utilizada representa o instrumento utilizado pelo EB para realizar o 

adestramento de tropas, tendo condições de representar e retratar a evolução 

ocorridas no adestramento de tropas selecionadas para missões de paz, âmbito EB, 

em decorrência da longa participação do Brasil na MINUSTAH. 

Conforme previsto pelo Departamento de Pesquisa e Pós-graduação do EB, a 

coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso deu-se por meio da 

coleta literária, realizando-se uma pesquisa no material disponível, tais como 

portarias, Boletins do Exército, boletins internos, livros, manuais, revistas 

especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, teses e dissertações, na busca 

de informações ligadas ao tema. Nessa ocasião, foram evidenciados os 

fundamentos teóricos para a validação ou não da hipótese concebida nesse 

trabalho.  

Ainda, conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação do EB, o 

método de tratamento de dados utilizado no presente estudo foi a análise de 

conteúdo, na qual foram realizadas pesquisas no material obtido para se adquirir a 

fundamentação teórica necessária que permitiu a consecução dos objetivos 

propostos. Todo esse material está discriminado nas referências bibliográficas. 

A metodologia em questão possuiu limitações, particularmente, quanto à 

profundida do estudo a ser realizado, pois não contemplou, dentre outros aspectos, 

o estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos 
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em estudo. Porém, devido ao fato de se tratar de um trabalho de término de curso, 

realizado em aproximadamente seis meses, o método escolhido foi adequado e 

possibilitou o alcance dos objetivos propostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA MINUSTAH 

 

3.1 AS MISSÕES DE PAZ DA ONU 

O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela paz e segurança 

internacionais e por determinar a criação, continuação e encerramento das Missões 

de Paz. As operações de paz das Nações Unidas são um instrumento desenvolvido 

para ajudar os países devastados por conflitos a criarem as condições para alcançar 

uma paz permanente e duradoura. 

Segundo a ONU, o Departamento de Operações de Manutenção da Paz da 

ONU (DPKO) é uma das suas agências responsável por coordenar a execução das 

Missões de Paz, contando com mais de 120 mil colaboradores, sendo 110 mil 

militares, de 122 países e distribuídos em 16 operações em andamento pelo mundo 

(2020, on-line). 

 

 

3.2 A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM MISSÕES DE PAZ DA ONU 

A República Federativa do Brasil, conforme prevê a Constituição Federal de 

1988 (CF/88) em seu parágrafo 4º, rege-se nas suas relações internacionais por 

princípios dentre os quais podemos destacar: o da prevalência dos direitos 

humanos; o da autodeterminação dos povos; o da defesa da paz; o da solução 

pacífica dos conflitos; e o da cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade. As Missões de Paz da ONU são janelas de oportunidades para o Brasil 

colocar em prática os citados princípios constitucionais. Nesse viés, o País construiu 

uma história de participações em missões de paz, conforme descrito na revista “A 

participação do Brasil na MINUSTAH (2004-2017)”: 

A contribuição do Brasil às missões da Organização 
das Nações Unidas (ONU) começa há exatos 70 anos, 
quando militares e diplomatas brasileiros participaram da 
primeira equipe multinacional que recebeu autorização, em 
outubro de 1947, para atuar nos Bálcãs. Cerca de uma 
década depois, a primeira missão da ONU com tropas 
(unidades constituídas) também contou com militares 
brasileiros. Desde então, o Brasil já participou de 47 
missões da organização, incluindo 43 operações de 
manutenção da paz, e enviou ao terreno cerca de 50 mil 
homens e mulheres uniformizados. Ao longo de sete 
décadas, a participação do Brasil nas missões da ONU 
passou por pelo menos quatro fases: (i) 1947-1967; (ii) 
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1968-1989; (iii) 1990-1999; e (iv) 2000-2017. A primeira 
constitui-se como marco inicial e inclui o desdobramento de 
cinco brasileiros aos Bálcãs (1947-1949) e de um batalhão 
ao Suez (1956-1967). A segunda fase é marcada pela 
ausência de brasileiros em missões de organismos 
internacionais, em período que coincide com o do regime 
militar no Brasil. A terceira fase, embora curta, marca o 
retorno do Brasil às operações multilaterais, quando se tem 
o envio de observadores militares, staff officers e policiais 
em missão individual, e também de tropas para três países 
lusófonos: Angola, Moçambique e Timor Leste. A quarta e 
última fase é a mais importante da história da participação 
do Brasil nas missões da ONU – feito que se deve ao 
tamanho dos contingentes brasileiros e, sobretudo, às 
funções estratégicas exercidas por nossos compatriotas em 
duas importantes missões: a Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (UNIFIL) e, de maneira sem precedentes, 
a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 
(IGARAPÉ & CCOPAB, 2017, p. 4).  

 
 
 

3.3 A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA MINUSTAH 

 

O Haiti, desde à sua independência em 1791, possui uma história marcada por 

ditaduras e revoluções. No início do século XXI, esse País vivia mais um capítulo de 

instabilidade política com graves reflexos econômicos e sociais, o que exigiu apoio 

externo conforme citado por Soares: 

Em 2004, o Haiti foi assolado por uma série de fatores 
que levaram uma instabilidade política, econômica e social. 
Um novo conflito interno ocorre, e enseja no exílio do 
presidente Jean-Bertrand Aristide. Com isso o presidente 
interino, Bonifafe Alexandre, solicita ajuda à 
ONU em 29 de fevereiro daquele ano, este realizado em 
caráter de urgência como escopo de cessar a tensão social 
instaurada. O Conselho de Segurança aprovou a Resolução 
de número 1.529 de 2004, ordenando o pronto envio de 
uma Força Multinacional Interina (MIF) (2019, p.37) 

 

A MINUTAH foi uma missão de paz criada em 30 abril de 2004, em substituição 

à MIF, e encerrada em 15 de outubro de 2017, sendo substituída pela Missão das 

Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH). A MINUJUSTH foi 

criada como objetivo de realizar o treinamento e o fortalecimento das instituições, 

composta por juízes, diplomatas e policiais. Durante a vigência da MINUSTAH, o 

Brasil contribuiu com aproximadamente 37,5 mil homens e mulheres, em 26 

contingentes desdobrados ao longo de pouco mais de 13 anos (BRASIL 2020, on-

line). 
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Figura 1 – Origem dos 26 Contingentes que participaram da MINUSTAH 
Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 

 
 

A participação brasileira na MINUSTAH e a atuação do Brasil 

no Haiti, como um todo, inserem-se em um contexto estratégico-operacional mais 

amplo, onde as antigas operações de manutenção da paz (OMP) deram lugar a 

operações de estabilização (OE) (PINHEIRO, 2015, p.19). Sendo a MINUSTAH a 

maior operação militar do Brasil desde a Segunda Guerra Mundial, foi terreno fértil 

para o estabelecimento de intercâmbios, experimentação doutrinária e 

aprimoramentos técnico-profissionais. 
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4. A ESTRUTURA DO ADESTRAMENTO DO EB NO INÍCIO DA MINUSTAH (2004) 

 

4.1 O CENTRO DE PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO PARA MISSÕES DE PAZ DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO (CEPAEB) 

O CEPAEB foi criado por intermédio da Portaria nº 094, de 12 de março de 

2001, do Comandante do Exército, ficando subordinada à 1ª Subchefia do COTER, 

sendo o órgão de mais alto nível dentro da estrutura do EB a tratar sobre a 

execução do adestramento de efetivos designados para missões de paz, conforme 

expresso por Lessa:    

O Exército Brasileiro criou o Centro de Preparação e 
Avaliação para Missões de Paz do Exército Brasileiro 
(CEPAEB),subordinado ao Comando de Operações 
Terrestres (COTER), em 12 de março de 2001, com a 
finalidade de preparar e avaliar os militares designados para 
Operações de Manutenção da Paz e ainda  acompanhar a 
evolução doutrinária de Força de Paz (2007, p.38). 

 
 

Após o fracasso no massacre de Ruanda e de outros episódios ocorridos na 

década de 1990, deliberações internas (Relatório Brahimi de 2000) apontaram a 

imperiosa necessidade de se estabelecer um “padrão ONU” de adestramento para 

nivelar as tropas contingenciadas para as futuras missões de paz, aumentando a 

eficácia dos seus mandatos e da atuação dos seus capacetes azuis, tendo reflexo 

direto com as mudanças iniciais na estrutura de adestramento para missões de paz 

no Brasil, no início da MINUSTAH. De acordo com Brasil (2019), a partir do ano 

2000, o COTER assumiu a tarefa do treinamento das tropas contingenciadas para 

missões de paz, trazendo para Brasília essa responsabilidade, sendo o CPAEB a 

célula controladora do preparo e da avaliação das tropas no início da MINUSTAH (p. 

234).  

Assim, é correto afirmar que o CPAEB foi a estrutura responsável por realizar 

o adestramento dos primeiros contingentes brasileiros enviados para o Haiti, sendo 

o ponto de partida da análise deste trabalho. 
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4.2 O CENTRO DE AVALIAÇÃO DO ADESTRAMENTO DO EXÉRCITO NA 

AVALIAÇÃO DA PREPARAÇÃO DOS CONTINGENTES 

 

Segundo consta no site da instituição, O Centro de Avaliação de 

Adestramento do Exército (CAAdEx) foi criado por intermédio da Portaria Ministerial 

nº 525, de 21 de agosto de 1996. Com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 

vinculado ao Comando de Operações Terrestres para efeito de orientações e 

supervisão de avaliação de adestramento. 

O CAAdEx ficou responsável por avaliar o adestramento das tropas 

contingenciadas para a MINUSTAH, empregando simulação viva e utilizando 

Dispositivos de Simulação e Engajamento Tático (DSET), que por meio de sensores 

e de laser atrelados ao armamento das tropas em treinamento, dava maior realismo 

às ações. Sua participação desde o adestramento dos primeiros contingentes 

brasileiro fica evidenciado na seguinte citação: 

 

Ainda em 2005, CI Op Paz e CAAdEx estabelecem o 

treinamento completo do primeiro contingente, incluindo o 

Exercício Avançado de Operações de Paz (EAOP). Para tal, 

foi estabelecido o primeiro Programa Padrão (PP) de 

instrução, editando, fundamentalmente, uma revisão da 

experiência brasileira nos idos de 1965, quando do 

desdobramento do Destacamento Brasileiro da Força 

Armada Interamericana (HAMANN, 2017, p 17).  

 Com isso, nota-se a participação direta do CAAdEx na avaliação do 

adestramento dos contingentes do EB enviados em proveito da MINUSTAH, 

contribuído para a correta e eficaz conduta dessas tropas no desempenho das suas 

funções em solo haitiano.  

 

4.3 O PAPEL DOS COMANDOS MILITARES DE ÁREA 

Segundo Brandão, os primeiros contingentes eram responsáveis pela sua 

própria preparação, com o apoio de algumas palestras do COTER (2018, p. 38). 

Esse fato demonstra a inexistência de um centro de instrução específico, 

vocacionado para a preparação de tropas contingenciadas para missões de paz.  
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Essa situação, também, revela que os grandes responsáveis pela execução 

do adestramento dos primeiros contingentes enviados para o Haiti eram as próprias 

tropas contingenciadas. Sendo toda a preparação coordenada pelo respectivo 

Comando Militar de Área, sob supervisão do COTER, por intermédio do Centro de 

Preparação e Avaliação para Missões de Paz do Exército Brasileiro (CEPAEB). 
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5. AS MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE ADESTRAMENTO DURANTE A 

MINUSTAH (2004 A 2017) 

 
Como abordado no capítulo anterior, o CEPAEB e o Comandos Militares de 

Áreas compunham a estrutura inicial responsável por orientar e realizar o 

adestramento de todos os militares do EB designados para integrarem a 

MINUSTAH.  

A seguir, serão apresentadas as mudanças sucessivas ocorridas na estrutura 

de adestramento do EB voltada para a preparação de tropas contingenciadas para 

missões de paz, no período que o Brasil participou da MINUSTAH (2004 a 2017). 

 

5.1 A CRIAÇÃO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES DE PAZ  

Como já abordado neste trabalho, existia um grande esforço da ONU no início 

deste século, objetivando melhorar o desempenho dos contingentes enviados pelos 

países contribuintes nas diferentes missões de paz, o que provocou mudanças na 

estrutura responsável pela preparação de tropas contingenciadas pelo EB em 

proveito de missões de paz da ONU, o que fica constatado na seguinte citação:  

A Resolução 44/49, da Assembleia Geral das Nações 
Unidas – ASNU, de 08 de dezembro de 1989, sobre a 
“Revisão Abrangente da Questão das Operações de Paz 
em Todos os seus Aspectos”, encorajou os Estados-
Membros a organizarem-se no estabelecimento de 
programas de treinamento para militares e pessoal civil, 
tendo em vista seu emprego em operações de paz. A 
reunião, homônima, do IV Comitê da ASNU, ocorrida em 04 
de outubro de 2005 – na qual discursou o Conselheiro 
Militar da Missão Permanente do Brasil junto à ONU, em 
Nova Iorque, aprofundou a questão e enfatizou o 
compromisso de futuro dos diversos Estados-Membros para 
com os aspectos específicos do treinamento para as 
operações de paz. Em decorrência desses eventos e em 
face da crescente mobilização internacional dos países-
membros no sentido de criar estruturas que possibilitem a 
prática e a disseminação dos procedimentos e normas 
vigentes nas missões de paz, o Exército Brasileiro, o mais 
expressivo tributário no âmbito da Forças Armadas 
Brasileiras este tipo de missão, criou, por meio da Portaria 
do Comandante do Exército Nr 090, de 23 de fevereiro de 
2005, o Centro de Instrução de Operações de Paz (BRASIL, 
2020, on-line). 
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Conforme afirma Cavalcanti, as lições aprendidas trazidas pelos primeiros 

contingentes e a padronização dos ensinamentos previstos pela ONU exigiam a 

criação de um centro de coordenação de instrução, sendo a criação do CIOpPaz a 

materialização dessa necessidade (2014, p 04). 

Pesando em futuras operações de paz, é 
necessária uma crítica leitura da realidade e não deixar com 
que o sucesso da atuação na MINUSTAH nos faça pensar 
que aprendemos a fazer tudo e muito bem em operações de 
paz. O simples exercício de incorporar as lições aprendidas 
durante o longo emprego no Haiti já é desafio grande e que 
provocará muitas mudanças de práticas, posturas, conceitos 
e doutrinas nas Forças Armadas. Assim, ao olhar para o 
futuro de emprego em operações de paz devemos remeter-
nos ao que foi o início das operações no Haiti em 2004, 
quando as tropas chegaram bem preparadas e treinadas, 
mas para a última missão de paz em que participaram, mas 
não para aquela que seria o seu futuro (BRASIL, 2019, p. 
273) 

 

Diante dessas questões de necessidade de melhorar o padrão de treinamento 

e de adaptar o treinamento à nova realidade que o mandato da MINUSTAH exigia 

das tropas brasileiras, o Comandante do Exército Brasileiro resolveu, no início de 

2005, por intermédio da Portaria Nr 090, de 23 de fevereiro, criar o Centro de 

Instrução de Operações de Paz (CIOpPaz), sediado na Vila Militar de Deodoro, na 

cidade do Rio de Janeiro – RJ, sendo parte integrante da estrutura do 57º BIMtz.  

“A partir do desencadeamento da MINUSTAH e com 
a previsão de envio de vários contingentes, o Exército criou 
em 2005, na Vila Militar do Rio de Janeiro, o Centro de 
Instrução de Operações de Paz (CIOPaz) que tinha como 
missão contribuir para a pesquisa, desenvolvimento e a 
validação da doutrina de emprego da Força Terrestre no 
que se refere às operações de paz, o qual, mais tarde, por 
meio da Portaria 952/MD, de 15/06/2010, se transformou no 
Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB). 
A partir daí os comandantes de frações passaram a realizar 
estágio de preparação neste Centro para depois transmitir 
as instruções às suas frações.” (BLANKE, 2017, p 19). 

Segundo Brasil, Com a criação do CIOpPAZ, o CEPAEB ficou dedicado às 

atividades de mobilização, acompanhamento e desmobilização dos contingentes 

brasileiros na MINUSTAH. pelo planejamento de novas missões de paz, propostas 

doutrinárias e desmobilização da tropa (2020, on-line). 

A participação de tropas militares brasileiras na 
MINUSTAH gerou uma evolução no processo de 
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treinamento das mesmas. A criação do então CIOPaz em 
2005 foi uma consequência direta da necessidade do 
aperfeiçoamento do preparo para o emprego em operações 
de paz, agora sob a égide do Capítulo VII da Carta da ONU. 
As novas características do Mandato da missão, reforçando 
a necessidade do uso gradual da força até a força letal para 
fazer cumprir o mandato, bem como o caráter 
multidimensional da mesma, demandava uma nova 
metodologia que foi sendo desenvolvida e aplicada no 
Centro. E esta evolução possui Aspectos táticos, 
operacionais e políticos estratégicos (CAVALCANTI, 2014, 
p.18). 

 Com a criação do CIOPAz foi possível padronizar a preparação das tropas 

contingenciadas nos diferentes Comandos Militares de Área do EB e garantir que 

todo o pacote de instruções exigidas pela ONU fosse cumprido, seguindo padrões 

específicos, conforme afirma Lessa: 

A preparação dos Contingentes do Exército Brasileiro 
se dá por intermédio do Centro de Instrução de Operações 
de Paz (CiopPaz). O referido Centro, que já funcionava 
como núcleo, é responsável pelo treinamento de tropas, 
observadores militares e oficiais de estado-maior do Brasil 
inteiro, seguindo os pacotes da ONU, que incluem 
orientações sobre regras de engajamento, uso de 
armamento e comportamento. De acordo com o 
comandante do CiopPaz, tenente-coronel André Luiz 
Novaes, oficiais e sargentos serão enviados a outros 
estados para preparar seus contingentes. durante a 
preparação, os militares recebem instruções sobre patrulhas 
motorizadas e a pé, posto de bloqueio de controle de vias 
urbanas, posto de segurança estático, operações de 
controle de distúrbios, instruções de tiro e tarefas 
específicas de engenharia de construção, adaptadas ao 
maquinário existente no Haiti, além do Standard Generic  
Training Module (SGTM) - o pacote padrão da ONU que 
contempla diversos assuntos, tais como: Sistema da ONU; 
Estrutura das Operações de Paz; Fundamento legal; 
Controle do stress; Atitudes de conduta; Segurança de 
pessoal; Minas e explosivos; Direitos humanos; Ajuda 
humanitária; Coordenação civil-militar; Comunicações e 
negociação; Desarmamento, desmobilização e reintegração; 
Relações com a imprensa; Pessoal; Logística; Medicina 
preventiva (2007, p.73). 

 

 Assim, fica patente a relevância do papel do CIOpPaz na estrutura 

responsável pelo adestramento das tropas do EB enviadas para o Haiti, desde os 

primeiros anos da sua criação, sendo grande catalisador do processo de melhoria da 

preparação das tropas contingenciadas para Missões de Paz no EB e um dos 

grandes responsável pelo sucesso do desempenho das tropas brasileiras na 

MINUSTAH. 
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5.2 A CRIAÇÃO DA DIVISÃO DE MISSÃO DE PAZ DO COTER 

 Na segunda metade do ano de 2006, foi criada a Divisão de Missão de Paz, 

na 3ª Subchefia do COTER, extinguindo o CEPAEB, conforme abordado no sítio 

eletrônico do COTER: 

Ao final de 2006, o CEPAEB foi definitivamente 
extinto do Quadro de Cargos Previstos (QCP) do COTER, 
com a consequente criação da Divisão de Missão de Paz e 
sua transferência para a 3ª Subchefia. A Div Mis Paz é 
resultado de medidas e diretrizes emanadas do Comando 
do Exército que visam a dotar o Exército Brasileiro de 
estruturas adequadas à participação eficiente em missões 
de paz, em função do longo histórico da Força Terrestre, de 
participações bem sucedidas em missões desta natureza, 
desde a década de 1940, com observadores militares, e, 
desde a década de 1950, com tropa. Criado inicialmente 
como um centro virtual de preparo e de acompanhamento 
doutrinário, a Div Mis Paz hoje também é o organismo onde 
se concentram os esforços e a coordenação dos 
contingentes e das missões individuais, após a criação do 
Grupo de Acompanhamento e Apoio às Missões de Paz no 
Âmbito da Força Terrestre (GAAPAZ), mediante a Portaria 
do Comandante do Exército nº 481, de 11 de agosto de 
2004. O destaque de suas atividades se deu com a criação 
da MINUSTAH, em 2004. Desde então, o preparo, o 
emprego e a desmobilização dos 26 (vinte e seis) 
contingentes tem sido seu maior esforço (BRASIL, 2020, on-
line). 

 

Dessa forma, tal modificação demostrou o esforço do EB para adequar a 

estrutura de adestramento e acompanhamento de missões de paz ao esforço 

desprendido pela instituição durante a participação da MINUSTAH. 

 

5.3 A INTENSIFICAÇÃO DA INSTRUÇÕES DE TIRO  

O emprego de força letal por parte das Tropas da ONU em determinada 

missão de paz decorre de qual Capítulo da Carta das Nações Unidas está apoiado o 

seu mandato, conforme descrito na seguinte citação: 

As Operações de Paz não estão claramente 
postuladas na Carta das Nações Unidas, mas são 
entendidas como um complemento do disposto nos 
capítulos VI, VII e VIII, que tratam respectivamente dos 
meios pacíficos de solução de controvérsias previstos pelo 
Direito Internacional; neles se encontram medidas e meios 
coercitivos quando os membros das Nações Unidas 
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identificam ações dos sujeitos de direito internacional que 
ameacem a paz, rompam com a paz ou cometam atos de 
agressão; dos acordos regionais, que coadunam com os 
propósitos e os princípios da ONU no que tange à garantia 
da paz e da segurança internacionais. O capítulo VI 
intitulado “Solução Pacífica de Controvérsias”, daria ensejo 
às operações de paz que têm o aval das partes envolvidas. 
O capítulo VII, por sua vez trata de “Ação Relativa a 
Ameaças à paz, Ruptura à Paz e aos atos de agressão”, 
grosso modo seria a decisão do Conselho de segurança, 
ante à ameaça à paz, ruptura da paz e atos de agressão. 
Cabe ressaltar que, diferentemente do disposto no capítulo 
VI, aqui não se faz necessário o aval de todas as 
partes envolvidas. Por fim, o Capítulo VIII trata dos acordos 
regionais, que se dão quando as organizações 
internacionais (OI) agem em nome da ONU como, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS); ou 
complementarmente na observância da paz e das 
segurança de determina da região do planeta como é o 
caso da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
criada em1948 com esse propósito no continente americano 
(SOARES, 2019, p. 17). 

 

Em decorrência do Mandato da MINUSTAH tratar de operações de imposição   

da paz, conforme afirma Pinheiro ao abordar que “a MINUSTAH congrega a primeira 

experiência brasileira de uso da força no nível tático em uma missão de 

estabilização das Nações Unidas governada majoritariamente pelo Capítulo VII da 

Carta”  (2015, p. 07), o CIOpPaz intensificou as instruções de tiro, adaptando os 

módulos para o ambiente urbano e priorizou a aplicação da correta utilização do 

terreno na progressão em ambiente edificado, além de enfatizar o treinamento das 

regras de engajamento na preparação dos primeiros contingentes.  

Essa priorização foi importante para a precisão e disciplina na execução dos 

disparos de arma de fogo necessários ao cumprimento das missões diárias em 

áreas não pacificadas. Tendo grande reflexo para a redução de danos colaterais nas 

áreas urbanizadas da capital haitiana nas quais as tropas brasileiras da MINUSTAH 

foram empregadas. 

 

5.4 AS MELHORIAS NA PREPARAÇÃO BÁSICA E ESPECÍFICA 

 A preparação das tropas do EB contingenciadas para a MINUSTAH envolvia 

2 (dois) tipos de preparação, conforme abordado por Banke na seguinte citação: 
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“As instruções para a tropa que vai ser enviada para 
uma missão de paz devem abranger duas áreas: uma 
básica e geral, válida para todos os tipos de missão 
(preparação completa) e outra específica, válida para uma 
determinada missão (preparação específica), envolvendo 
todos os aspectos conhecidos, como o conflito em si, o 
clima da região, os costumes e as características da 
população, o conceito da operação, a organização da força, 
as relações de comando e as tarefas a executar.” (2017, 
p.19). 

 

O esforço do CIOpPAz para cumprir a sua destinação como centro de 

instrução responsável por conduzir a preparação básica e específica das tropas 

brasileiras contingenciadas ficou marcado com a criação de inúmeros estágios, 

cursos e treinamentos ao longo dos anos de 2005, 2006 e 2007, tais como: o 

Exercício Avançado de Operações de Paz (EAOP); o Estágio de Preparação para o 

Comandante e o Estado-Maior Conjunto (EPCOEM); e o Estágio de Preparação 

para Comandantes de Subunidade e Pelotão (EPCOSUPEL). 

Oficiais com experiência na missão foram utilizados na preparação dos 

contingentes subsequentes, na condição de observadores de conduta no Estágio de 

preparação. A partir do 8º Contingente o CIOPAz passou a ministrar os Estágio em 

sua sede na Vila MIlitar, deslocando-se para os Comando Militares de Área apenas 

quando da realização no EAOP.  

 

Figura 2 – EAOP 
Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 
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Figura 3 – EPCOSUPEL 

Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 
 

A criação desses estágios demonstra o esforço imediato do CIOpPaz em 

seguir a doutrina e o plano de treinamento previsto pela ONU, em adaptar o 

treinamento para a realidade do Haiti e do mandato da MINUSTAH e utilizar a 

experiência dos militares que regressaram da missão para avaliar e transmitir 

procedimentos os contingentes em treinamento antes de embarcarem para missão. 

 

5.5 A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO 

No dia 03 de dezembro de 2008, o Comandante do Exército aprovou a 

Portaria nº 949, atribuindo ao CIOpPAz a denominação histórica de Centro Sérgio 

Vieira de Mello, em homenagem ao diplomata brasileiro falecido no Iraque, vítima de 

um atentado à bomba contra a sede local da ONU.  

Em 2009, as atividades do CIOpPaz haviam se ampliado, abarcando o 

treinamento da Companhia de Engenharia do Brasil (BRAENGCOY), aos moldes do 

BRABAT (Batalhão Brasileiro de Força de Paz), além de capacitações específicas 

em parceria com o “Department of Peacekeeping Operations” (DPKO) tais como o 

Estágio para Jornalistas e Assessores de Imprensa em Áreas de Conflito (EPJAIAC) 

e o Curso Integrado de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (CIDDR).  
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Figura 4 – EPJAIAC 
Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 

 

Esses cursos foram transmitidos a civis, a policiais militares, a militares das 

três Forças Singulares e, também, para militares e civis estrangeiros, ganhando o 

Centro grande prestígio como unidade responsável pela preparação de civis e 

militares brasileiros e de nações amigas. 

 
 
 

5.6 A CRIAÇÃO DO CENTRO CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE PAZ DO BRASIL 

(CCOPAB) 

 No ano de 2010, o Ministério da Defesa decidiu pela alteração da 

denominação do CIOpPaz para CCOPAB, bem como pela alteração da abrangência 

das suas atividades âmbito Ministério da Defesa, abarcando as 3 (três) Forças 

Singulares (Marinha do Brasil, EB e Força Aérea Brasileira), conforme abordado por 

Hamann na seguinte citação:  

Em 15 de junho de 2010, a Portaria Nr 952 do 
Ministério da Defesa altera a denominação do CIOpPaz 
para Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil 
(CCOPAB), assumindo oficialmente a missão de realizar a 
preparação de militares e civis brasileiros e de nações 
amigas a serem enviados para missões de paz e 
desminagem humanitária e altera sua denominação para 
Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (2017, p. 
27). 

 

O CCOPAB passou a contar com um efetivo de cerca de 200 homens, sendo 

a maior parte do Exército Brasileiro. O caráter Conjunto do CCOPAB 

ficou, então, evidenciado desde sua origem (BRASIL, 2019, p. 235). No ano de 

2012, o CCOPAB obteve o status de Estabelecimento de Ensino do Exército, ficando 
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habilitado a conduzir atividade de ensino na modalidade não presencial, conforme 

Hamann ao afirmar que: 

“Em 2012, por meio de portaria do Departamento de 
Ensino e Culturado Exército (DECEx), o CCOPAB obtém o 
reconhecimento e o credenciamento como estabelecimento 
de Ensino (EE), habilitando-se a oferecer e conduzir 
atividades de ensino na modalidade “a distância”. Em 2013, 
fruto da necessidade da adequação de currículo e por força 
da necessidade verificada no emprego da missão no Haiti, 
consolidou-se a nova estrutura do Estágio para Tradutores e 
Intérpretes Militares (ETIMIL), com a ampliação da carga 
horária por intermédio do ensino a distância.” (2017, p 29). 

 
 
 

 

Figura 5 – ETIMIL 
Fonte:w ww.ccopab.eb.mil.br 

 

5.7 A CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DO CCOPAB 

Segundo Brasil, com o reconhecimento da ONU a 5 (cinco) dos cursos 

ministrados pelo CCOPAB, o País passou a fazer parte de um seleto grupo de 

países respeitados pela excelência na preparação de seus homens com grande 

reflexo para a manutenção da paz mundial (2019, p.235). 

 Esse fato, aliado ao correto desempenho das tropas brasileiras no Haiti, 

despertaram o interesse de diferentes nações para conhecer o CCOPAB e a 

participar dos seus cursos, promovendo a internacionalização daquele centro. 
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6. ESTRUTURA NO FINAL DA MINUSTAH (2017) 

 

6.1 O CCOPAB 

 

Com o encerramento da MINUSTAH em 2017, a Divisão de Missão de Paz do 

COTER e o CCOPAB compunham a estrutura responsáveis por conduzir o 

adestramento das tropas do EB contingenciadas para missões de paz da ONU. Até 

os dias atuais, esses dois órgãos da estrutura do EB seguem nas suas servidões em 

proveito da preparação de militares, policiais e civis brasileiros e de nações amigas 

para missões de paz.  

 

Figura 6 – Prédio do CCOPAB 
Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 

 

 

O CCOPAB, conforme consta na figura 7, possuiu atualmente um 

organização que abarca atividades doutrinárias, de ensino, de treinamento e 

avaliação, dentre outras voltadas à vida vegetativa da OM, o que demonstra a 

abrangência das suas atividades e maturidade da sua estrutura, revelando a grande 

responsabilidade daquele centro de instrução em relação à preparação de 

brasileiros e, também, de estrangeiros para desempenharem funções em proveito de 

missões de paz. 
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        Figura 7 – A atual organização do CCOPAB 
Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 

 

 

Além dos estágios citados anteriormente neste trabalho, o CCOPAB oferece, 

atualmente, estágios e treinamentos voltados à preparação de observadores, 

logística em operações de paz, coordenação civil-militar e de desminagem. Essa 

abrangência de atividades à disposição do EB, proporciona boas condições para a 

preparação de seus militares e das suas tropas para futuras missões.  

 

 

 
Figura 8 – Estágio de Preparação de Observadores 

Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 
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 Figura 9 – Estágio de Logística e Reembolso em Operações de Paz 

Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 

 

 

 
Figura 10 – Estágio de Coordenação Civil-Militar 

Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 

 

 

 

 

Figura 11 – Estágio de Ação Contra-Minas 
Fonte: www.ccopab.eb.mil.br 
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Atualmente, o CCOPAB é uma organização militar vinculada ao Ministério da 

Defesa e subordinada ao EB por intermédio do DECEX e do COTER, sendo 

reconhecido pelo trabalho realizado desde a criação do CIOpPaz, em 2005, 

conforme Ramires ao afirmar que “o  CCOPAB acabou por tornar-se referência 

internacional na preparação para missões de paz e desminagem humanitária, 

extrapolando sua missão meramente tática e passando a ser instrumento de difusão 

desse conhecimento”(2017, p, 26), evidenciando o esforço continuo em cumprir a 

sua destinação e de perseguir a sua visão de futuro exposta no seu sítio eletrônico 

“de ser reconhecido como um centro de referência internacional na promoção da 

excelência do preparo de recursos humanos para operações de paz e desminagem 

humanitária” (CCOPAB, 2020). 

 

6.2 A DIVISÃO DE MISSÃO DE PAZ DO COTER  

 

A Divisão de Missão de Paz do COTER, conforme consta na figura 8, ganhou 

status das antigas subchefias e está vocacionada a tratar, atualmente, de 

Operações de Paz no nível EB e de assuntos doutrinários, de preparo e a 

desmobilização, dentre outras servidões, como exposto no sítio oficial da instituição: 

A Divisão de Missão de Paz do Comando de 
Operações Terrestres (COTER) atualmente desempenha as 
seguintes missões: Assessorar o Comandante de 
Operações Terrestres nos assuntos relacionados às 
Operações de Paz; Orientar, acompanhar e avaliar todas as 
atividades relacionadas com o preparo e a desmobilização 
dos contingentes para Missões de Paz; Acompanhar as 
atividades do emprego por intermédio do Grupo de 
Acompanhamento e Apoio às Missões de Paz no Âmbito da 
Força Terrestre (GAAPaz); Orientar o planejamento, a 
condução e avaliação das atividades relacionadas ao 
preparo dos militares selecionados para participarem de 
missões individuais em Operações de Paz; Participar de 
seminários, simpósios, intercâmbios, exercícios, estudos e 
palestras nacionais e internacionais destinados a ampliar e 
difundir conhecimentos sobre a doutrina das Operações de 
Paz, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo 
COTER; Analisar e aprovar propostas de cursos e estágios 
a serem desenvolvidos pelo Centro Conjunto de Operações 
de Paz no Brasil (CCOPAB); Contribuir para a pesquisa e o 
desenvolvimento da doutrina de emprego da Força 
Terrestre no tocante às Operações de Paz; e Gerenciar os 
recursos destinados ao preparo, ao emprego e a 
desmobilização de contingentes, bem como àqueles 
destinados ao preparo dos militares indicados para missões 
individuais nas Operações de Paz (BRASIL, 2020, on-line). 
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Figura 12 – A atual organização do COTER 
Fonte: www.coter.eb.mil.br 

 

Um sistema foi estabelecido no COTER para colher, analisar ensinamentos 

colhidos em decorrência da participação dos militares brasileiros em missões de paz, 

concluindo se tais experiências tem capacidade de gerar reflexos para o preparo ou 

emprego do EB em operações básicas ou complementares, conforme citado por 

Lessa, na seguinte explanação: 

 
Os ensinamentos colhidos durante as Operações 

de Manutenção da Paz pela Força Terrestre são 
compilados e difundidos pelo Centro de Operações 
Terrestres (COTER). Em alguns casos verificou-se a 
validade desses ensinamentos para o combate 
convencional e para as operações de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO), como é o caso da experiência do 
emprego de blindados em ambiente urbano, obtida no 
Haiti. (2007, p. 40). 
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7. CONCLUSÃO 

 
A participação do Brasil na MINUSTAH ficou conhecido como “um caso de 

sucesso” e virou tema institucional do EB para divulgar suas ações nessa importante 

missão de paz para o continente americano. Um caso de sucesso devido, 

principalmente, ao desempenho operacional dos militares das Forças Armadas do 

Brasil em solo haitiano. Esses resultados decorreram de todo o esforço das 

instituições nacionais brasileiras envolvidas e, também, do compromisso de cada 

militar selecionado. 

 Essa longa participação na MINUSTAH trouxe ganhos operacionais, 

principalmente o EB. Ganhos esse traduzidos em aprimoramento de técnicas, táticas 

e procedimentos, de experiência e postura em missões reais, de apoio logístico à 

grandes distâncias, de doutrina, de interoperabilidade, de desenvolvimento de 

liderança em situação de crise e, sobretudo, do aperfeiçoamento da preparação das 

tropas contingenciadas e, particularmente, da estrutura responsável por conduzir o 

seu adestramento. 

Notadamente, o EB iniciou a missão em 2004 com uma estrutura simples 

voltada para a preparação das tropas contingenciadas, que envolvia o CEPAEB do 

COTER e os C Mil A. Ao final da missão em 2017, o EB possuía uma Divisão de 

Missões de Paz  dentro do COTER, encarregada de tratar da doutrina, planejamento 

e gestão das missões de paz e dos seus respectivos efetivos destacados, e o 

CCOPAB, centro de instrução vocacionado ao assunto em questão, com certificação 

e visibilidade internacionais. 

Ficou comprovado neste trabalho que essa evolução foi motivada diretamente 

pela exploração das lições aprendidas pelos militares após o retorno do território 

haitiano durante os 13 anos de participação do Brasil na MINUSTAH. Mas, cabe 

ressaltar que existia na época do início da missão um esforço da ONU para melhorar 

o desempenho das suas missões de paz pelo mundo, conforme apontado pelo 

Relatório Brahimi de 2000 da ONU, sendo a MINUSTAH o palco para o Brasil 

aprimorar sua estrutura de adestramento e demonstrar alinhamento total com as 

expectativas da ONU em relação ao desempenho operacional de tropas em missões 

de paz, tornando-se um grande exemplo para os demais países contribuintes. 
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A MINUSTAH foi um grande catalizador da evolução da estrutura responsável 

pela preparação de tropas para missões de paz. Ficou comprovado o 

aperfeiçoamento da instrução e do adestramento. O CIOpPAz foi agregando 

capacidades e evoluindo a sua estrutura, atingindo a Certificação da ONU já como 

CCOPAB, com reconhecida excelência na preparação de civis e militares. 

Por fim, é correto afirmar em decorrência da pesquisa realizada que a 

evolução da estrutura de adestramento tem relação direta com os 13 anos de 

duração da MINUSTAH. E que a estrutura atual tem grande capacidade de preparar 

militares e civis brasileiros e até estrangeiros para futuras missões de paz. 
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