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RESUMO
A pesquisa investiga e constrói uma explicação sobre como se processou a internalização da
Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas (CIMIC) no âmbito dos
contingentes militares que participaram da Missão das Nações Unidas para Estabilização do
Haiti (MINUSTAH). O estudo demonstra que durante os treze anos dessa participação ocorreu
uma contradição entre as práticas assistencialistas dos contingentes brasileiros, sendo as Ações
Cívico-Militares (ACISO) o exemplo mais significativo e representativo, e as políticas,
orientações e princípios estabelecidos pelo The United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) e o The Inter-Agency Standing Committee (IASC). Essa
contradição ficou à margem do debate acadêmico, em parte pelo predomínio de uma narrativa
do sucesso dessa participação. No processo de interiorização da doutrina CIMIC reconhece-se
que o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) exerceu papel fundamental,
já que a instituição era responsável pela preparação e pelo treinamento unificado dos militares
das três forças. Conclui-se que a interiorização foi dificultada em função da extrema
dificuldade dos militares em compreender a doutrina em função de seus princípios se chocarem
com aspectos do universo simbólico militar e da baixa permeabilidade das instituições militares
a ideias exógenas.

Palavras-chave: ONU/ MINUSTAH / Doutrina / Coordenação Civil-Militar

ABSTRACT

The research investigates and constructs an explanation of how the United Nations CivilMilitary Coordination Doctrine (CIMIC) was internalized within the scope of the military
contingents that participated in the United Nations Stabilization Mission in Haiti
(MINUSTAH). The study demonstrates that during the thirteen years of this participation there
was a contradiction between the assistentialist practices of the Brazilian contingents, with
Civic-Military Actions (ACISO) being the most significant and representative example, and the
policies, guidelines and principles established by The United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and The Inter-Agency Standing Committee
(IASC). This contradiction was left out of the academic debate, partly due to the predominance
of a narrative of the success of this participation. In the process of internalizing the CIMIC
doctrine, it is recognized that the Joint Peace Operations Center of Brazil (CCOPAB) played a
fundamental role, since the institution was responsible for the preparation and unified training
of the military of the three forces. It is concluded that the internalizing was made difficult due
to the extreme difficulty of the military in understanding the doctrine due to its principles
colliding with aspects of the military symbolic universe and the low permeability of military
institutions to exogenous ideas.
KEYWORDS: UN/ MINUSTAH/ Doctrine/ Civil-Military Coordination
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INTRODUÇÃO

Em 29 de maio de 2004, teve início a participação militar brasileira na Missão das
Nações Unidas de Estabilização do Haiti (MINUSTAH) 1. Ela duraria 13 anos, encerrando-se
em 2017, após a expedição de vinte seis contingentes militares para aquele país. A
MINUSTAH representou, em muitos aspectos, a mais importante participação brasileira em
Operações de Paz, não só em termos de efetivos, mas também em termos da continuidade
ininterrupta do engajamento das tropas nacionais. Além disso, coube ao Brasil o comando
militar da missão, que foi exercido por oficiais generais do Exército Brasileiro. 2
Desde a primeira Operação de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU), em
1948, o Brasil tem mantido intermitente participação nas Operações de Paz3, enviando oficiais
como observadores, oficiais de ligação, membros do Estado-Maior do componente militar e
constituindo contingentes militares (ANDRADE, HAMANN e SOARES, 2019, p. 20). Em
1997, o país encerrou sua participação na UNAVEM III (Terceira Missão de Verificação das
Nações Unidas em Angola) e até 2004, quando do início do início da MINUSTAH, o Brasil
não participou com tropas em Operações de Paz naquele referido intervalo (1997/2004). A
MINUSTAH representou a retomada da participação com essa natureza e abriu o caminho
para que oficiais generais brasileiros fossem convidados pela ONU para assumir o comando de
outras missões. Exemplo significativo, foi a nomeação em 17 de maio de 2013 do General
Carlos Alberto Santos Cruz, para assumir o comando da Missão das Nações Unidas na
República Democrática do Congo (MONUSCO), fruto de sua atuação como comandante do
componente militar da MINUSTAH, entre setembro de 2006 e novembro de 20094

1

MINUSTAH, acrônimo da denominação da missão em francês (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation
en Haïti).
2
O autor da pesquisa declara, logo de início, sua condição de oficial da Marinha do Brasil, Corpo de Fuzileiros
Navais, no posto de Capitão de Mar e Guerra, na ativa. Está ciente das relações epistemológicas entre
“neutralidade” e “ objetividade”, assim como das distinções entre os paradigmas científico e “doutrinário” na
qual foi formado. A ascese científica, entretanto, permite flanquear quaisquer eventuais impressionismos, ao
mesmo tempo que enseja empatia teórica e metodológica com o objeto de pesquisa.
3
O país esteve ausente das Operações de Paz no período de 1964-68.
4
EXÉRCITO BRASILEIRO. General brasileiro é convidado para comandar missão de paz no Congo. 2013.
Disponível em: http://www.eb.mil.br/web/midia-impressa/o-que-vai-pela-forca/-/asset_publisher/FPJOR
bAA3k44/content/general-brasileiro-e-convidado-para-comandar-missao-de-paz-no-congo. Acesso em: 11 de
fevereiro de 2019.
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Desde o fim da MINUSTAH, o Brasil tem marcado presença nas Operações de Paz: até
fevereiro de 2019 duzentos e setenta e cinco (275) militares brasileiros estavam participando
em oito Operações de Paz em andamento.5
Muito se escreveu sobre a MINUSTAH, sobre a participação brasileira, sobre a
conjuntura e os fatores que condicionaram o envolvimento do Brasil na questão haitiana.
Desde o início da missão foi se delineando uma narrativa na qual os militares brasileiros
distinguiam-se pela sua maneira original de cumprir as Operações de Paz. (AGUILAR, 2008,
2015; ARAUJO, 2013; ARRUDA, 2013; ARTIAGA, 2012; BARROS, 2017; BRAGA, 2005,
2017; MUGGA, 2015; PINHEIRO, 2015; SILVA, 2011). Os militares brasileiros seriam
detentores de uma abordagem mais humana, mais “soft”, fruto das especificidades sociais e
econômicas brasileiras. Seria, de certa maneira, o transplante de uma interpretação das teses de
Sérgio Buarque de Holanda relativas ao ser cordial do homem brasileiro ao modo de atuação
militar na MINUSTAH.6 Essa narrativa, antes que surgisse no meio acadêmico, já podia ser
identificada em textos produzidos por militares sobre suas experiências na missão, alguns
publicados em revistas institucionais das forças armadas e livros publicados individualmente.
Esses relatos e interpretações dos primeiros momentos da participação brasileira indicam um
esforço das instituições militares de dominar e construir a narrativa, a memória e a história de
sua própria participação na MINUSTAH (BRAGA, 2005, pp. 46-51; CCONSEX, 2009, p.12;
MOREIRA, 2010, pp. 340-343, QUEIROZ, 2005).
Sabe-se que os conceitos de memória e história não devem ser confundidos, não são
sinônimos e que esses distintos meios de apropriação do passado são, em princípio, conflitantes
(NORA, 1993, p. 9). A memória é dinâmica, viva, carregada por indivíduos e coletividades
vivos. Pode ser deformada e manipulada, e é densa de emoções e simbolismos. Não se detém
ao detalhe, ao que é singular, mas ao que é genérico. Nesse sentido, une pessoas, contribui para
a construção de narrativas e de experiências compartilhadas. Por sua vez, a história é esforço
crítico de reconstrução do passado e devoradora da memória, promotora de sua destruição.
Determinadas instituições, como as militares, estabelecem liames entre a memória e história de

5

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. O Brasil e as operações de manutenção da paz da ONU.2019.
Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/4783-obrasil-e-as-operacoes-de-paz. Acesso em: 12 de fevereiro de 2019.
6
Em Raízes do Brasil, Buarque de Holanda destaca que a expressão “homem cordial” tem sua origem com
escritor Ribeiro Couto, que manifestou que o “homem cordial” seria a contribuição brasileira à civilização.
cordial” Buarque de Holanda deixa claro que a “cordialidade” de que trata, característica do brasileiro, não
deve ser associada a significados éticos, o “homem cordial” não é o mesmo que o “homem bom ou expressão de
civilidade. Segundo ele, essa cordialidade, reagente ao formalismo social e às convenções sociais tão
necessárias, deve ser entendida como exaltação dos sentimentos, que podem ser de amizade ou inimizada, pois
ambos provêm do coração (BUARQUE DE HOLANDA, 1984, pp. 106-107).
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seus passados, alinham elementos distintos. Entendem que esse passado é poderoso
autenticador da instituição, por isso precisa ser controlado e domesticado. A aceleração da
história e de sua produção, vivenciada a partir da segunda metade do século passado, exige
resposta rápida em relação à experiência vivida (LE GOFF, 1992, p. 473). Assim, é necessário
o imediato controle do discurso sobre a missão. Dentro desse contexto, a participação brasileira
na MINUSTAH se traduz em sucesso, em um “jeito brasileiro” de fazer Operações de Paz (DE
SÁ, 2019, p. 12-13, 154-155 e 228). Parcela da academia “abraça” essa versão, encampa a
narrativa oficial, consideram-na como um “fato dado”, não procurando criticá-la, falseá-la, ou
investigá-la, tendo em vista o rigor da pesquisa empírica. Quando se realiza uma reflexão sobre
o sucesso este é mensurado pela ausência de conflito ou pelo entendimento de que este é
simplesmente uma melhora relativa das condições segurança iniciais encontradas
(CAVALCANTE, 2010, p.8-13).
O sucesso em uma Operação de Paz não pode ser entendido como tão apenas o
cumprimento da tarefa militar, mas sim do êxito de muitos outros fatores e elementos que não
propriamente militares. Nas Operações de Paz atuais, há de se levar em conta aspectos
jurídicos (o Direito Internacional Humanitário, por exemplo), sociológicos e antropológicos (há
uma “cultura humanitária” que deve ser compreendida e respeitada) e administrativos (regras e
orientações organizacionais), entre outros. Civis e militares cumprem distintos mandatos e com
jurisdições singulares, entretanto, devem atuar, supostamente, de maneira integrada, de modo
coeso e consistente.
Essa narrativa do “sucesso” e do “jeito brasileiro” de realizar Operações de Paz se apoia
sobre toda uma conduta particular desenvolvida pela tropa, destacando-se uma série de práticas
assistencialistas7 direcionadas à população haitiana, na área de responsabilidade das tropas
brasileiras (distribuição de água, comida, atendimento médico e odontológico, reparos de
instalações como escolas, etc.). Muitas dessas ações assumiram a forma de Ações CívicoMilitares (ACISOs).
As ACISOs têm seu conceito claramente definido no Glossário das Forças Armadas,
onde são descritas como:
Conjunto de atividades de caráter temporário, episódico ou programado de assistência
e auxílio às comunidades, promovendo o espírito cívico e comunitário dos cidadãos,
7

Por práticas assistencialistas entende-se nesse trabalho ações direcionadas à população motivadas por valores
estranhos ao ideal humanitário, particularmente o princípio do alívio do sofrimento humano. Práticas
assistencialistas, como a distribuição de água e comida, de forma episódica, não tem por objetivo dirimir os
fatores geradores de tais necessidades, mas sim a obtenção de ganhos políticos. No caso em questão, como será
apresentado ao longo do trabalho, a conquista de “corações e mentes” e ferramenta de comunicação social.
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no país ou no exterior, desenvolvidas pelas organizações militares das forças armadas,
nos diversos níveis de comando, com o aproveitamento dos recursos em pessoal,
material e técnicas disponíveis, para resolver problemas imediatos e prementes. Além
da natureza assistencial, também se insere como assunto civil e colabora nas
operações psicológicas (MD35-G-01 Glossário das Forças Armadas, 2007, p. 15).

As práticas assistencialistas, como foram planejadas, todavia, chocavam-se com um
conjunto de orientações e diretrizes das Nações Unidas sobre as atividades que deviam ser
desenvolvidas pelos militares. Tais diretrizes foram expressas em documentos oficiais da
ONU, sistematizados desde os anos 1990, fruto da profunda reformulação pela qual passaram
as Operações de Paz. Essas orientações e diretrizes constituíram, na prática, uma doutrina, aqui
denominada de “Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas”, ou da ONU
(abreviadamente, Doutrina CIMIC das Nações Unidas). Partindo da premissa que a doutrina
não recomendava a realização por parte dos militares de práticas assistencialistas, como
explicar a presença dessas práticas durante as comissões dos contingentes brasileiros ao longo
dos treze anos da MINUSTAH?
Está aqui, então, a questão principal da pesquisa, o problema identificado: a contradição
entre uma doutrina existente (CIMIC das Nações Unidas) e a prática dos militares no Haiti,
traduzida sob a forma de uma narrativa do “jeito brasileiro” de fazer Operações de Paz. Apesar
de existirem substanciais estudos sobre a participação brasileira na MINUSTAH, muitos desses
trabalhos pressupõem que a missão tenha sido um sucesso, sem identificar parâmetros
qualitativos ou quantitativos que pudessem dar suporte a tal conclusão. Os trabalhos existentes
não confrontaram a prática militar brasileira na missão com as políticas da ONU relativas à
coordenação civil-militar (a Doutrina CIMIC, acima indicada). Poucos trabalhos de campo
foram realizados e há a carência de estudos com o objetivo de mapear como a comunidade
humanitária percebeu a atuação brasileira no decorrer da missão (ABDENUR, KUELE e FOL,
2017, p. 107). De fato, são raros os estudos que tenham buscado compreender como se deu o
contato dos contingentes brasileiros com o conteúdo da doutrina em lide. Identificada a lacuna,
definiu-se como objetivo geral compreender como se estabeleceu o contato dos militares com a
Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas, e, se ela foi interiorizada, como foi
interiorizada.
De acordo com a Doutrina de CIMIC das Nações Unidas, ela deve ser interiorizada pelo
treinamento e pelo convívio dos diversos atores em um ambiente multicultural e
multidimensional das Operações de Paz. No Brasil, a entidade responsável por tal treinamento
foi o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), como e enquanto instituição
responsável pela preparação dos militares brasileiros para sua atuação no exterior. No entanto,
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o CCOPAB só foi criado em 2010, sendo fundamental investigar o contato com a doutrina e a
sua interiorização também antes de sua criação.
Esta investigação centrou-se no contingente do Exército Brasileiro (EB) por razões
objetivas. Durante toda a existência da MINUSTAH o contingente brasileiro constituiu-se, em
sua maioria, por militares do exército e a liderança militar da missão foi exercida por seus
oficiais generais. Ademais, o CCOPAB é uma organização militar subordinada ao Exército
Brasileiro e não ao Ministério da Defesa.
As práticas assistencialistas não foram episódicas ou assistemáticas. O acesso a fontes
primárias de pesquisa, entre as quais se destacam os “Relatórios Finais de Emprego dos
Contingentes”, possibilitou identificar quais práticas eram constantes pelos vinte e seis (26)
contingentes brasileiros enviados ao Haiti. Esses relatórios consubstanciaram o mais completo
registro existente sobre a missão, todos assinados pelos seus respectivos comandantes. Eles
apresentaram detalhadamente as atividades desenvolvidas durante a comissão, tais como as
principais decisões tomadas e os aspectos relevantes sobre as relações do contingente com as
demais estruturas do componente militar. Esses relatórios, originalmente confidenciais, apesar
de não obedecerem a um padrão rígido, foram redigidos de acordo com a estrutura do EstadoMaior, de forma que cada seção do Estado-Maior (Pessoal, Inteligência, Operações, Logística,
Comando e Controle e Comunicação Social/Assuntos Civis) apresentava detalhadamente suas
atividades, dificuldades enfrentadas e soluções adotadas. No segmento do relatório sob a
responsabilidade da seção de comunicação social e, posteriormente, da seção de assuntos civis,
foram registradas as atividades relacionadas à coordenação civil-militar. Alguns apresentaram
anexos específicos dedicados exclusivamente ao tema Coordenação Civil-Militar (CIMIC),
onde puderam ser encontrados dados quantitativos sobre a atividade.
Os relatórios também foram fundamentais para que se pudesse compreender como, ao
longo da participação, os contingentes perceberam a atividade CIMIC e em que medida
incorporaram ou não seus princípios. A investigação buscou identificar referências à Doutrina
CIMIC, como por exemplo, a referência a documentos específicos, como a Guidance for CivilMilitary engagemente in Haiti (2013), que estabeleceu orientações sobre a coordenação civilmilitar na MINUSTAH. O material empírico permitiu a constituição de uma “fotografia” de
como os militares compreenderam a atividade de coordenação civil-militar e como perceberam
as ações de assistencialistas.
Além dos relatórios, a pesquisa se apoiou em outros documentos disponíveis como o
material instrucional da ONU utilizado durante treinamento oferecido ao militares brasileiros
do primeiro contingente, assim que chegaram ao Haiti.
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A investigação se deteve prioritariamente no recorte 2004-2010/2014-2017. O período
correspondente aos anos de 2010 a 2013 foi tratado na pesquisa, mas mereceu um olhar
diferenciado. Como será esclarecido, as práticas por parte dos militares imediatamente após o
terremoto (2010) e durante a reconstrução, encerrada com a desativação do segundo batalhão
brasileiro (2013), não conflitava com o que preconizava a Doutrina CIMIC das Nações Unidas.
Nos relatórios dos contingentes referentes a esse período foram apenas observados elementos
indicadores da incorporação e da interpretação peculiar da doutrina pela tropa.
Considerações importantes devem ser feitas sobre o que se entende por interiorização
da Doutrina CIMIC das Nações Unidas. A interiorização de valores, costumes e, no caso, de
uma doutrina formulada, não deve ser entendida como um processo passivo, mas como uma
relação dialética onde indivíduos e grupos interagem com experiências outras e as interpretam
e as apropriam a partir de suas próprias experiências de vida. Compreender e explicar essa
interiorização da doutrina contou com o suporte teórico do pensamento do sociólogo francês
Pierre Félix Bourdieu (2008; 2004; 2015) e sua reflexão à cerca dos conceitos de habitus,
campo e socialização. Como será desenvolvido no Capítulo Quatro, ao longo da vida somos
submetidos a distintos processos educacionais, socializações, que se superpõe como camadas.
Essas socializações ocorrem dentro de um contexto social e histórico determinado, e propiciam
a constituição de um habitus. O habitus é uma superposição de disposições incorporadas ao
indivíduo, é fruto da interiorização do que é exterior, ao mesmo tempo condicionando a
percepção desse exterior e de como será interiorizado. Outro conceito que constituiu
importante ferramenta epistemológica à investigação foi o de “Instituições Totais” de Erving
Goffman (1961), ou seja, instituições que exercem controle enérgico e total sobre seus
componentes, operando uma verdadeira “reconstrução” do universo simbológico dos
indivíduos, na medida em que a elas passam a pertencer. Ao entender-se que as instituições
militares estão inseridas dentro do que se entende por instituições totais, reconhece-se que
novas experiências e novos valores passam por um controle rígido institucional, que tornam a
socialização um processo peculiar.
Esta pesquisa não foi a primeira incursão do pesquisador no tema: foi antecedida por
trabalho desenvolvido em 2012, “As missões de paz e os atores militares e humanitários: uma
abordagem sob a ótica dos conceitos de habitus e campo8”. Essa primeira incursão na questão,
investigou em que medida a atuação dos profissionais militares nas denominadas “Emergências

8

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado em 2012 como requisito para a conclusão do Curso de EstadoMaior para Oficiais Superiores (CEMOS) da Marinha do Brasil.
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Complexas”9, sob a égide das ONU, interagindo com Organizações de Assistência
Humanitária10 (OAHs), e submetidos a um ambiente onde a Doutrina sobre Coordenação CivilMilitar, condicionaria a interface entre esses atores.
Este segundo esforço de pesquisa justificou-se pelo reconhecimento de que experiências
compreendidas como positivas são apropriadas e sistematizadas como boas práticas, como
doutrina, no interior das Organizações Militares. 11 Uma experiência transformada em doutrina
converte-se em modelo de procedimento para futuras missões. Corrobora esse entendimento a
afirmativa do General de Divisão André Luiz Novaes Miranda, Diretor de Educação Superior
Militar, que em seu texto “A MINUSTAH e o uso da força: a pacificação de Bel Air” afirma
que “O caso de sucesso do Brasil na pacificação do Haiti dever ser estudado na busca do
estabelecimento de uma doutrina brasileira de uso da força em ambientes humanizados” (2019,
p. 136). Assim, os resultados da pesquisa pretendem oferecer elementos para contribuir com o
aprimoramento das instituições militares brasileiras participantes de Operações de Paz, na
medida em que propõe refletir sobre as práticas assistencialistas desenvolvidas pelo
componente militar brasileiro dentro do contexto operacional da coordenação civil-militar em
um ambiente peculiar, o das Operações de Paz.
De forma sintética, na pesquisa estabeleceu-se como Objetivo Geral identificar e
analisar como se estabeleceu o contato dos militares com a Doutrina de Coordenação CivilMilitar das Nações Unidas e, se ela foi interiorizada, como foi interiorizada. Além do Objetivo
Geral, foram estabelecidos cinco objetivos específicos, a saber:
Primeiro. Identificar e organizar as orientações, regramentos e conceitos associados às
atividades UN-CIMIC (United Nation Civil-Military Coordination) e UN-CMCoord (United
Nation Humanitarian Civil-Military Coordination) que configurariam uma Doutrina de

9

As Emergências Complexas são definas pelo IASC (Inter-Agency Standing Committee) como uma crise
humanitária em um país, região ou sociedade, ocorrendo uma total ou considerável quebra da autoridade, fruto
de um conflito interno ou externo, e que exige uma resposta internacional que vai além de um mandato ou da
capacidade de ação de uma agência singular ou programa nacional permanente das Nações Unidas.
Sinteticamente, crises humanitárias caracterizadas pelo colapso da autoridade estatal (UNITED NATIONS,
2008, p. 39).
10
As OAHs compreende uma multiplicidade de instituições que atuam em crises humanitárias e que compartilham
princípios comuns (humanidade, neutralidade e imparcialidade). Neste grupo encontram-se instituições
vinculadas as ONU, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACONUR), o Programa
Alimentar Mundial (WFP) e Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unida (UNICEF),
organizações não governamentais internacionais como a Cruz Vermelha, a OXFAN Internacional, a CARE
Internacional, e os Médicos sem Fronteira, bem como uma gama de organizações não governamentais de
atuação nacional.
11
De acordo com o Glossário das Forças Armadas (2015, p. 94) – MD35-G-01 – entende-se por doutrina
“Conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, fundamentadas principalmente na experiência,
destinado a estabelecer linhas de pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica”
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Coordenação Civil-Militar no âmbito das Nações Unidas a partir dos documentos produzidos
pela ONU sobre essas atividades.
Segundo. Conhecer e analisar como a Doutrina de Coordenação Civil-Militar no âmbito
da ONU se inseriu no programa de treinamento sob a responsabilidade do CCOPAB,
instituição que preparava os contingentes e outros militares designados para a MINUSTAH.
Terceiro. Identificar e caracterizar a internalização da Doutrina de Coordenação CivilMilitar no âmbito das Nações Unidas, nas práticas dos participantes da missão de paz por
intermédio de análise de fontes primárias.
Quarto. Compreender o papel das Ações Cívico-Militares (ACISO) na missão e a
relação entre a prática e o discurso construído sobre a mesma, confrontando-a com a doutrina
da ONU.
Quinto. Entender como o processo decisório em uma instituição total pode ter
condicionado a aplicabilidade da doutrina da ONU.
Três questões principais, ou hipóteses, foram levantadas pela investigação. A primeira
propôs que a CCOPAB, como responsável pela internalização da Doutrina de Coordenação
Civil-Militar das Nações Unidas pelos contingentes brasileiros, não foi bem-sucedida. A
segunda problematizou o treinamento oferecido pelo CCOPAB voltado à Doutrina de
Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas, indagando se ele, ao ser planejado, levou na
devida consideração as especificidades dos conteúdos a ser ministrados. A questão resulta do
pressuposto segundo o qual, em uma instituição hierarquizada, como a militar, o entendimento
de valores que serão colocados em prática requerem ser objetivamente compreendidos pelo
comando. A última questionou se a prática assistencialista foi uma prática coerente com o
contexto operacional.
Para atender aos objetivos supracitados, a dissertação está organizada na forma desta
Introdução, quatro capítulos e uma Conclusão.
O primeiro capítulo, intitulado “A crise haitiana e a participação brasileira na
MINUSTAH”, teve o propósito de ambientar o leitor no contexto em que se insere a pesquisa.
Remontou à formação do Estado do Haiti, colocando em perspectiva a instalação do processo
que levou à independência do país (1791-1804).

No capítulo, circunstanciaram-se as

interferências externas e intervenções, mormente as promovidas pelos Estados Unidos da
América (EUA). Recuperou as motivações que levaram à intervenção da ONU em 2004,
recapitulou a situação dos EUA na época (a guerra no Iraque) e da participação brasileira na
MINUSTAH.
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Ainda sobre o primeiro capítulo, como parte dessa ambientação, apresentar-se-á um
quadro geral de como a academia interpretou a participação dos militares brasileiros na
MINUSTAH, particularmente quanto ao sucesso da missão e da atuação dos militares.
O segundo capítulo tratou das reformas sofridas no âmbito das Nações Unidas,
particularmente nas Operações de Paz. Tratou-se como o mundo pós-Guerra Fria levou a um
reposicionamento da ONU, condicionando as respostas que deveriam ser dadas às crises
humanitárias segundo uma nova modelagem. O novo ambiente operacional exigiu a mudança
das denominadas “Operações Tradicionais” para as “Operações Multidimensionais” e colocou
em pauta as relações entre civis e militares no cumprimento das missões designadas pela
organização internacional. Essa nova realidade exigiu a formulação do que se denominou aqui
por Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas. No capítulo reconstruiu-se
historicamente o advento dos principais documentos que constituíram essa doutrina e
procurou-se apresentar seus respectivos conteúdos, o que exigiu esforço de sistematização de
seus principais elementos.
O terceiro capítulo tratou das ações assistencialistas realizadas pelos militares no Haiti,
mais especificamente, das denominadas Ações Cívico-Militares (ACISO). Essas práticas,
como será apresentado, foram iniciadas durante o primeiro contingente em 2004 e
compreendiam o transplante de uma experiência nacional para o ambiente operacional
Haitiano. Nesse sentido, além de tratar como essas práticas foram percebidas e justificadas
institucionalmente, abordou-se a origem e a evolução da prática da ACISO no Brasil.
O quarto capítulo foi dedicado ao resultado da análise dos 26 “Relatórios Finais dos
Contingentes do Batalhão Brasileiro”. Nele se pretendeu identificar a presença da Doutrina
CIMIC das Nações Unidas, sua ausência ou incompreensão. O objetivo central do capítulo foi
o de caracterizar e propor uma explicação para a forma como a interiorização dos princípios e
conceitos de que tratam a Doutrina CIMIC das Nações Unidas ocorreu
Por último, a Conclusão sumarizou os principais achados da pesquisa.
A pesquisa se orientou metodologicamente por uma abordagem dialética dos
fenômenos estudados e contou, como já indicado, como base teórica com a reflexão de dois
pensadores do século XX: Goffman e Bourdier. Como métodos de procedimento, a análise das
fontes primárias se deu sob a “lupa do método histórico, o que permitiu uma reconstrução
lógica e coerente das diversos dados informações analisados ao longo do texto dentro da
temporalidade. Cabe, como última consideração inicial, destacar que o objeto sobre o qual se
debruçou a pesquisa, cujos resultados encontram-se materializados no texto desta dissertação,
se insere no âmbito da área do conhecimento Estudos Estratégicos. Os Estudos Estratégicos
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comportam fenômenos relacionados intrinsicamente à Defesa Nacional e Segurança
Internacional, sob a perspectiva particular que reconhece a existência de forte relação dialética
entre esses dois elementos (FIGUEREDO, 2015).

26

CAPÍTULO I
A CRISE HAITIANA E A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA MINUSTAH

Como compreender o que representou historicamente a MINUSTAH e de que forma o
Brasil se inseriu, de forma preponderante, na missão sem considerar o singular processo
histórico do Estado haitiano? A MINUSTAH como fenômeno a ser investigado e
compreendido só faz sentido dentro de uma duração que antecede sua existência. A missão foi
apenas uma entre tantas outras interferências externas sofridas pelo país que divide a ilha
Espanhola com a República Dominicana.
Neste capítulo, pretendeu-se demonstrar o grande paradoxo que marcou o nascimento
do Estado haitiano, como sua ineditude enquanto fenômeno histórico (primeiro Estado do
caribe a se constituir, a primeira república negra do mundo e o primeiro país do hemisfério
ocidental a abolir a escravidão) era uma singularidade, em um contexto histórico onde a mão
de obra escrava era a base da produção agrícola do novo mundo. Sua independência inaugurou
uma condição de isolamento que, por razões distintas, e em função de conjunturas específicas,
permaneceria ao longo de toda sua história.
Em síntese, tentou-se demonstrar que a reflexão sobre a MINUSTAH deve levar em
conta a especificidade da conjuntura internacional da época que tornou possível que o
isolamento do país fosse rompido. Todavia, esse isolamento representou na prática a
transmutação de sua condição de problema regional para internacional.
Demonstrar-se-á também, que essa condição de isolamento se perpetuou, por razões
distintas, em função de conjunturas específicas. Nesse contexto, os Estados Unidos América
(EUA) exerceram papel preponderante, na medida em que os policymakers estadunidenses, ao
longo da história, reconheceram no Haiti uma ameaça à segurança. Assim, defender-se-á que a
participação brasileira na missão e, particularmente, a assunção da liderança militar da mesma,
não escapa à dinâmica que envolve o Haiti e o EUA.
Além dos aspectos supracitados, tratar-se-á como a produção acadêmica brasileira
interpretou até então a participação dos militares brasileiros.

Entre os diversos aspectos

tratados por essa produção, fixar-se-á nos fatores motivadores da participação militar em
Operações de Paz e nas diversas interpretações que tratam do sucesso da participação
brasileira. Os trabalhos referentes ao último aspecto encontram-se em sintonia com o discurso
institucional sobre a abordagem operacional brasileira como bem sucedida e peculiar, ao ponto
de ser denominada como o “jeito brasileiro” de fazer Operações de Paz.
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1.1 O HAITI NÃO É AQUI
“Haiti”, canção escrita por Gilberto Gil e Caetano Veloso em 1993, sugere uma ponte
entre o Brasil, particularmente a Bahia e o país caribenho.
Quando você for convidado pra subir no adro / Da fundação casa de Jorge Amado /
Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos / Dando porrada na nuca de
malandros pretos / De ladrões mulatos e outros quase brancos / Tratados como pretos
/ Só pra mostrar aos outros quase pretos / (E são quase todos pretos) / E aos quase
brancos pobres como pretos / Como é que pretos, pobres e mulatos / E quase brancos
quase pretos de tão pobres são tratados / E não importa se os olhos do mundo inteiro /
Possam estar por um momento voltados para o largo / Onde os escravos eram
castigados. (Haiti).

Parafraseando Marcelo Abreu da Silva (2017), ambos os países partilham uma matriz
sócio-histórica comum, com predominância étnica negra, produto de séculos de migrações
forçadas de mão de obra escrava para abastecer uma economia colonial que tinha por base o
modelo de plantation12. Finda a condição colonial e a escravidão, perseverou uma sociedade
de extrema desigualdade social, racista e que se imagina como uma democracia racial.
Todavia, as semelhanças se encerram facilmente. Qualquer tentativa de construir pontes entre
sociedades que vivenciaram processos históricos tão distintos corre o risco de incorrer em
erros. Deixando ao largo a licença poética, de forma inequívoca, o Haiti não é aqui. Apesar de
ter sua origem condicionada historicamente pela lógica colonialista e a escravidão, o Haiti
compreende no continente americano uma singularidade, a qual é fundamental compreender
para que se possa posicionar corretamente a participação brasileira na MINUSTAH,
participação que se iniciou em 2004.
Segundo Jean Price-Mars13 (1953/2000, p. 15), não haveria na história universal um
drama mais patético do que o do povo haitiano, pois sua existência como ente estatal é um
verdadeiro paradoxo. O Estado haitiano nasce de um processo de independência que,
verdadeiramente, pode ser denominado de revolucionário. Seu caráter revolucionário, diante de

12
13

Economia agrícola estruturada sobre a tríade escravidão, monocultura e latifúndio.
Importante intelectual haitiano que viveu entre os anos 1876 e 1969. Médico, professor, diplomata e etnógrafo,
foi um dos fundadores do movimento literário Negritude, que defendia a identidade negra, a construção de uma
história que valorizasse a origem africana dos povos de origem colonial. Foi uma das primeiras vozes que se
levantou em defesa do Vodu, entendendo-o como uma religião integral. Price-Mars questionava o
comportamento da elite haitiana mestiça e negra que repudiava sua origem africana e buscava se identificar com
os valores europeus, denominando esse comportamento de collective bovarysme em alusão à personagem,
Emma Bovary do romnance de Gustave Flaubert. Para conhecer mais sobre o movimento Negritude ver:
DOMINGUES, P. Movimento da negritude: uma breve reconstrução histórica. Mediações – Revista de
Ciências Sociais, Londrina, v. 10, n.1, p. 25-40, jan.-jun. 2005.
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um continente em que o trabalho escravo era um dos pilares da economia, foi responsável pelo
seu não reconhecimento e isolamento, como será demonstrado.
Em 1789, a colônia das Índias Ocidentais de São Domingos era responsável por dois
terços do comércio exterior francês e uma verdadeira “máquina trituradora de vidas humanas”.
A colônia era, também, o principal destino do tráfico negreiro (JAMES 1938/2010, p. 15). No
final do Século XVIII, a sua população total de 530.600 almas era constituída
aproximadamente 480.000 por negros escravos (DOZER, 1974, p. 191). Em outros termos,
aproximadamente 9,5% da população era constituída por homens livres brancos, mestiços e
negros alforriados. Apenas para que se possa ter um parâmetro de comparação, de acordo com
o censo do Brasil de 1872, 58% dos residentes no país se declaravam “pardos ou pretos”,
contra 38% que se diziam brancos. Com uma população total de 9.930.478, no Brasil do final
do século XIX 1.510.806 indivíduos eram escravos (aproximadamente 85% da população era
constituída por não escravos) (NÚCLEO DE PESQUISA EM HISTÓRIA ECONÔMICA E
DEMOGRÁFICA - NPHED, 2012, p. 20).
O advento da República Negra (Revolução Haitiana 1791-1804) encontra-se
intimamente ligado à onda revolucionária que varreu a Europa e que teve início com a
Revolução Francesa em 1789. O movimento que resultou na independência iniciou como uma
contestação da elite branca e proprietária de terras ao sistema colonial, exigido o
reconhecimento da igualdade e da liberdade professada pela burguesia francesa. No entanto,
acabou por se transformar em uma insurreição de escravos, culminando na independência da
colônia francesa.
Como afirmado, a independência haitiana deve ser entendida como um verdadeiro
processo revolucionário. Uma verdadeira revolução na medida em que resultou em uma
mudança estrutural das relações de trabalho, do modo de produção existente na sociedade
haitiana: o escravismo colonial.14 Não se deve, entretanto, entender essa revolução além do que
ela de fato representou. Apesar do fim do trabalho escravo, com a independência não foram
modificadas outras estruturas econômicas e sociais existentes. A grande propriedade agrícola,
com a produção voltada para fora, concentrada agora nas mãos de uma nova elite negra e
mulata, perseverava como base da economia. O Haiti pós-independência se configuraria como
uma sociedade pré-capitalista e periférica e não poderia ser diferente. Segundo BENOIT (1979,
14

Conceito idealizado por Jacob Gorender e expresso em sua obra “O Escravismo Colonial”, lançado em 1978
pela editora Ática de São Paulo. Como destaca MAESTRI (2005), Gorender identificou na escravidão do Novo
Mundo um modo de produção distinto do manifesto na antiguidade. Apesar da multiplicidade de aspectos da
sociedade escravista colonial, sua dinâmica teria como base, além da escravidão negra, a grande propriedade
rural, monocultora, subordinada ao interesse mercantil (também conhecida como plantation).
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p. 220 apud ANDRADE, 2016, p. 176) após a independência o próprio Dessalines tentou
restabelecer o sistema de plantations, buscando formas de promover a fixação dos
trabalhadores aos seus locais de trabalho, mas não obteve sucesso. Ao mesmo tempo,
pretendeu manter aceso o espírito igualitarista que nasceu com a independência, também
ensaiou tentativas de distribuição de terras e acabou pagando com a vida.

Todavia, o

rompimento com a escravidão e, nesse sentido, seu caráter revolucionário, explica a sua
identificação como uma ameaça pelas economias do continente e o seu tardio reconhecimento
enquanto Estado Nacional, como exemplo, por parte dos EUA apenas em 1862.
Para que se tenha uma ideia do tamanho do empreendimento e do esforço desencadeado
pelos insurretos, a luta pela a independência, que se confundia com a luta pela abolição da
escravatura, enfrentou e venceu, ao longo de 12 anos, a resistência dos proprietários brancos,
uma invasão espanhola, uma expedição britânica e outra francesa (JAMES, 2010, p. 15).

1.2 O ISOLAMENTO HAITIANO

A história do Haiti, desde sua independência foi fortemente condicionada pelas
dinâmicas internas e externas estadunidenses. Como destaca PINHEIRO (2017, p. 65-74), a
administração Thomas Jefferson (1801-1809) temia que a rebelião bem sucedida de escravos
no caribe estimulasse a eclosão de revoltas no continente e que essas revoltas pudessem ser
utilizadas por “inimigos” potenciais dos EUA. Também tinha-se a percepção de que o apoio
inicial dos EUA aos insurgentes insulares acabasse por fomentar o separatismo entre os
senhores sulistas descontentes. Esses temores promoveram a articulação de medidas
relacionadas ao comércio com a ilha e ao fluxo migratório para o território estadunidense.
Os EUA não seriam os únicos responsáveis pelo isolamento vivido pelo Haiti, a
Inglaterra, grande potência colonial no século XIX com forte presença no Caribe, também
temia que a Revolução Haitiana estimulasse a eclosão de outros movimentos semelhantes, algo
como um “um efeito dominó”. A convergência de interesses entre a ex-colônia (EUA) e a exmetrópole (Inglaterra) se cristalizaria na Doutrina King-Grenville que condicionaria as relações
com a ilha Espanhola. O entendimento de que a existência do Haiti representava uma ameaça
real ao sistema colonial e ao escravagismo levou ao estabelecimento de uma verdadeira
“barreira física” entorno da ilha. Navios ingleses, durante os 12 anos da Revolução Haitiana,
patrulharam águas caribenhas garantindo que seus efeitos não se propagassem para as demais
ilhas. Ao término do conflito, latifundiários sulistas aprovaram uma legislação que restringia a
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circulação de haitianos para o continente, e os ingleses proibiram a navegação direta com a
Jamaica (SOUZA JUNIOR 2016, p. 31-33).
A identificação do Haiti como um problema em sua área geográfica de influência foi
responsável por uma constante interferência dos EUA no território haitiano ao longo da
história. A ocupação haitiana, bem como a cessão de Porto Rico e a ocupação de Cuba em
1898, do Panamá em 1903, seis anos depois a Nicarágua, e em 1916, as Ilhas Virgens, devem
ser compreendidas dentro do contexto da Doutrina Monroe15. Em 28 de julho de 1915
fuzileiros navais dos EUA desembarcam no Haiti iniciando um período de ocupação de 19
anos. A invasão estadunidense, entretanto, foi antecedida seis meses antes por uma operação
militar, quando os Marines16 retiraram do Banco Nacional do Haiti a quantia de onze milhões
de dólares em ouro em valores atuais e o transferiram para o National City Bank of New York
como garantia do pagamento de dívidas com banqueiros dos EUA (BAUDUY, 2015, p. 244).
A intervenção e a ocupação do Haiti ocorreu quatro meses após a morte do presidente
haitiano Vilbrun Guillaume Sam (24º presidente, 22 fev 1915-28 jul 1915), vítima de uma
revolta popular. Temia-se que a instabilidade política e social haitiana constituísse um pretexto
para uma intervenção francesa e particularmente da Alemanha, que tinha forte presença no
país. Em setembro de 1915, os EUA impuseram ao governo haitiano o “Tratado entre os EUA
e o Haiti”, obtendo o controle total sobre o sistema financeiro haitiano e proibindo a venda ou
aluguel de propriedades a outras potências estrangeiras. Esse mesmo tratado permitiu a criação
de uma nova força militar com poder policial denominada Gendarmerie d’Haïti composta por
haitianos e americanos sob comando e treinamento dos marines (BAUDUY, 2015, p. 244).
Essa força atuaria como instrumento repressivo das rebeliões populares contrárias à presença
estadunidense. A ocupação e a administração estadunidense eram fortemente justificadas pelo
discurso de que os negros eram incapazes de administrarem o país que haviam criado. Anos
mais tarde, quando de uma nova intervenção em solo haitiano em 1994, o discurso histórico
oficial sobre a intervenção de 1915, permanecia. A intervenção no país se fazia necessária
devido a inépcia do povo haitiano em conduzir seus próprios negócios e destino.
Em 1934 as forças estadunidenses deixariam o país, mas durante os anos de ocupação a
administração estadunidense consolidou sua influência e possibilitou a solidificação no poder
uma elite mestiça haitiana, receptiva à cultura estadunidense, que acabaria se tornando,
também, a elite econômica do país (MATIJASCIC, 2010, p. 10).
15

Com o término da Guerra Civil Americana (1861-65) e com a vitória na Guerra Hispano-Americana (1898) os
EUA buscaram estabelecer sua hegemonia no Caribe.
16
Como são conhecidos os membros dos Fuzileiros Navais dos EUA – United States Marine Corps (USMC)

31

In 1915, the United States undertook a military occupation of Haiti to preempt any
European intervention, to establish order out of civil strife, and to stabilize Haitian
finances. During the nineteen-year occupation, U.S. military and civilian officials,
numbering less than 2500 for the most part, supervised the collection of taxes and the
disbursement of revenues, maintained public order, and initiated a program of public
works. The Haitian government remained in place, but was subject to U.S. guidance.
The Haitian people benefitted from the end of endemic political violence and from the
construction of roads, bridges, and ports as well as from improved access to health
care. The U.S. occupation was, nonetheless, deeply resented throughout Haitian
society, and many of its accomplishments did not long endure its termination in 1934
(BEST JR., 1994, p. 1).

1.3 A GUERRA FRIA E O PERÍODO DUVALIER

O período da história haitiana iniciado em 1934, quando as forças militares
estadunidenses deixaram o país, até a eleição de François Duvalier, em 1957, foi marcado por
instabilidades políticas. Para ANDRADE (2015, p.2), parte dessa instabilidade se devia à
debilidade da elite política mestiça estabelecida com apoio estadunidense. Essa elite se
recusava ou era, melhor dizendo, incapaz de construir um projeto autônomo de nação. Sua
subordinação ao poder dos EUA era evidente e não lhe conferia legitimidade. Foi contra essa
elite dependente que insurgiram intelectuais como Jean-Price Mars, evidenciando e criticando a
subserviência cultural dessas elites e a negação das origens africanas da sociedade haitiana17.
Cabe destacar que, no período de 1934-1957, quando os EUA voltam sua atenção
novamente para a república negra, o país participava ativamente da Segunda Grande Guerra
(1941-45, participação dos EUA) contra a ameaça nazifascista e, com seu término, carrearam
esforços para a reconstrução europeia (Plano Marshall, em 1947). A reconstrução objetivava,
além de restaurar e garantir o acesso estadunidense aos mercados do continente europeu, a
contenção de uma possível expansão soviética (SIMON, 2011, p. 34). O retorno da atenção
estadunidense para com o Haiti deve ser compreendido dentro da moldura da Guerra Fria e
dentro desta, observada a conjuntura caribenha dos anos 50 e as dinâmicas internas haitianas.
Em termos da Guerra Fria e da conjuntura caribenha, o elemento marcante foi a Revolução
Cubana (1º de janeiro de 1959), que depôs o ditador Fugêncio Batista. Outro fato fundamental
para compreender a mudança de comportamento estadunidense em relação ao Haiti foi, na
17

Em “Conversas etnográficas haitianas”, organizado por Federico Neiburg, Marcelin (2019) destaca que, ainda
hoje, indivíduos das classes média e alta haitianas professam uma retórica que os distingue dos demais
haitianos em função de suas genealogias que, segundo a narrativa que constituíram, manifestariam a presença
de “sangue” europeu. Na lógica dessa retórica, esses setores sociais entendem que, ao carregarem o sangue
europeu em suas veias, são dotados de uma sensibilidade civilizatória que os distingue dos demais
compatriotas, cujas conexões hereditárias com a África e com a origem escrava, são responsáveis por seus
comportamentos bárbaros.
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esteira do sucesso dos guerrilheiros liderados por Castro, a tentativa de deposição do Presidente
da República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo, em 14 de junho de 1959.
No contexto supracitado, o surgimento de François Duvalier, no cenário político
hatiano em 1957, além do apoio externo que viria a receber, se explica em parte, pelo fato do
país ser interpretado pelos EUA como mais uma “peça do dominó” que poderia tombar na
região caribenha. Eleito em 1957, para um mandato de seis anos não renováveis, em um pleito
eleitoral com indícios de fraudes (ANDRADE 2015, p. 1), Duvalier se mostrou como
representante dos valores defendidos pelo movimento “Negritude” e soube se aproximar da
Gendarmerie que assumira o controle político do país desde 1946, de forma “pretoriana”,
indicando presidentes. “Vitorioso” nas urnas, contou com a atuação da Gendarmerie que,
empregando extrema violência, reprimiu os movimentos de contestação ao resultado do pleito
eleitoral, impôs a lei marcial e garantiu sua posse em 22 de outubro de 1957 (ANDRADE
2015, p. 2).
Como já antecipado, a ocorrência do movimento revolucionário cubano trouxe a Guerra
Fria para o Caribe e condicionou o relacionamento estadunidense com o governo autoritário de
Duvalier. Considerando a instabilidade política que havia marcado o Haiti após a saída das
forças dos EUA em 1934, os policymakers temiam que o recém-eleito candidato, que se
apresentava como um representante dos negros contra a elite haitiana, dotado de um discurso
nacionalista, pudesse ser cooptado pelo bloco comunista caso os EUA não buscassem uma
aproximação. Deve-se entender que, quando Duvalier ascendeu ao poder, as estruturas políticas
existentes no país não ofereciam condições ao estabelecimento de um governo forte e estável.
Se considerarmos apenas o período republicano de sua história, de 1859 até 1957, quando
François Duvalier foi eleito, o Haiti teve 37 administrações, o que testemunha essa
instabilidade. François, por sua vez, percebeu a conjuntura internacional e regional em que seu
país se inseria, a interpretou corretamente, e soube como habilidade utilizá-la em proveito do
fortalecimento de seu projeto autoritário (GERLUS, 1995, p. 34-35). Após uma tentativa
fracassada de exilados haitianos em Cuba de depô-lo, se assumiu anticomunista, o que na
prática representava uma estratégia para garantir o apoio político e financeiro dos EUA. Esse
apoio garantiria a necessária instrumentalização18 do estado haitiano dos meios necessários
para a eliminação de opositores políticos e de sua perpetuação no poder de forma não
democrática.
18

Como destaca GERLUS (1995, p. 36), a percepção estadunidense de uma ameaça comunista real no Caribe
possibilitou também a promoção de uma agenda de apoio militar e suporte administrativo e técnico ao exército
haitiano.
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Como aponta ANDRADE (2015, p. 3), nos anos de 1959 e 1960, aproximadamente
dezoito milhões de dólares foram disponibilizados pelos EUA ao governo Duvalier. Ao todo,
entre 1957 e 1986, os recursos chegaram à soma de novecentos milhões de dólares. Esse aporte
financeiro foi utilizado pela sua administração para reforçar a narrativa de que as relações EUA
e Haiti se fundavam em bases de cooperação (GERLUS 1995, p. 36). Em contrapartida,
François Duvalier prestou apoio fundamental para a implementação de uma política de
isolamento cubano por parte dos EUA. O governo haitiano apoiou a exclusão de Cuba da
Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1962, a imposição de sanções econômicas à
ilha em 1964 e a aprovação da constituição da Junta Interamericana de Paz, que interviu na
República Dominicana em 1965, na qual o Brasil participou (GERLUS 1995, p. 37).
Apesar do manifesto alinhamento externo, as relações entre os dois países foi,
posteriormente, abalada em função da deterioração das relações entre o Haiti e a República
Dominicana e das suspeitas de que os EUA estariam se articulando com exilados haitianos.
Sucessivas declarações de embaixadores estadunidenses como personas non grata e a abertura
de concessões ao bloco comunista são materializações do desgaste da relação. O ápice desse
desgaste ocorreu com a crise diplomática de 1963, quando a Embaixada da República
Dominicana foi invadida pelos Tonton Macoutes19 que buscavam exilados haitianos. Essa
tensão entre os dois países levou o Presidente Kennedy a determinar a evacuação dos nacionais
estadunidenses do território haitiano (GERLUS, 1995, p. 37).
Apesar das supracitadas tensões, cabe destacar que sem o apoio dos EUA o Governo
François Duvalier não teria tido sucesso no seu projeto autoritário, em remodelar a estrutura do
Estado constituindo o aparato repressivo, base de seu governo. Com esse apoio, François
Duvalier estabeleceu uma nova constituição e, após as eleições de 1964, quando venceu seu
opositor por 1.720.848 votos a zero, se declarou Presidente Vitalício do Haiti (ANDRADE
2015, p. 12).
O Apoio dos EUA no período foi fundamental para a manutenção do “muro de
silêncio” entorno do Estado haitiano, a despeito dos desrespeitos aos direitos humanos
perpetrados pelo regime estabelecido por François Duvalier, considerado um dos mais
violentos do século XX, com 30.000 mortes por razões políticas (PESCHANSKI, 2013, p. 2).
Em 1971, com a morte de François Duvalier, Jean-Claude Duvalier (1971-86) chegou
ao poder indicando, desde sua assunção, seu claro alinhamento com os EUA. No entanto, com
19

Grupo paramilitar criado por François Duvalier que compreendeu um dos instrumentos de coerção utilizados
para a eliminação e neutralização da oposição política ao seu governo. Constituído por voluntários, receberam
treinamento do United States Marines Corps (USMC).
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a eleição de Jimmy Carter (1977) o governo dos EUA passou a exigir um reposicionamento do
governo haitiano em relação aos direitos humanos, vinculando a continuação do apoio
financeiro ao respeito aos direitos humanos pelo governo Jean-Claude Duvalier (GERLUS
1995, p. 40-44). A eleição de Reagan em 1981 e a orientação de que os problemas relativos aos
direitos humanos eram mais graves nos países do bloco comunista, levaram o governo
estadunidense a ignorar as evidências de desrespeito aos direitos humanos no Haiti. Com
Reagan, o apoio financeiro e político ao Haiti ficaram vinculados a outras pautas, como a
repressão à imigração ilegal de haitianos para o EUA e o combate ao narcotráfico (GERLUS
1995, pp. 46-49). A imigração ilegal havia se tornado um grave problema em função de sua
intensidade, na medida em que era impulsionada pela deterioração socioeconômica do Haiti e
pela brutal repressão por parte do Estado.
A grave crise social econômica haitiana, o ressurgimento de movimentos populares
contrários ao regime e o fim do apoio estadunidense, fez desmoronar a ditadura Jean-Claude
Duvalier (FIGUEREDO e ARGOTE-FREIRE, 2008, p. 173-174). Em 7 de setembro 1986,
Baby-Doc20 deixava Porto Príncipe e chegava ao fim a era Duvalier.

1.4 ENTENDENDO A CRISE DE 2004

O fim da era Duvalier não trouxe a paz ao Haiti. O país testemunhou, de 1986 até a
eleição em 1990, sucessivos golpes militares. Em 1990, pela via democrática, chegou à
presidência o padre de Jean-Bertran Aristide, em um contexto internacional bem diferente do
que havia propiciado o fortalecimento do regime ditatorial dos Duvaliers. A Guerra Fria
chegava ao seu fim e a bipolaridade, que cindia o mundo, se desvanecia. Dentro dessa nova
conjuntura internacional, os EUA se apresentavam como a única potência mundial, e buscaram
demonstrar comprometimento com os direitos humanos e com a democracia. Neste contexto é
que se deve ser compreender a intervenção estadunidense no Haiti em 1994, decorrente da
deposição de Aristides por um golpe militar (setembro de 1991) e reconduzindo-o ao poder. A
intervenção estadunidense de 1994 compreendeu a primeira autorizada pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas (CSNU) com o objetivo de reconduzir ao poder um governo
eleito democraticamente e removendo um governo ditatorial militar (CAREY, 1997/1998, p.
36). Como se apresentará no capítulo três, os anos 90 foram marcados por um
reposicionamento das Nações Unidas diante das crises humanitárias.

20

Jean-Claude Duvalier sucedeu seu pai com dezenove anos de idade. Recebeu a alcunha popular de” Baby Doc”.
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A operação Uphold Democracy, planejada pelas forças militares estadunidenses, não
necessitou ser desencadeada para que fosse efetiva a restauração do governo Aristide. Uma
equipe diplomática de negociação, liderada pelo ex-presidente Jimmy Carter, pousou na ilha
usou a persuasão militar como instrumento de convencimento do governo militar instalado
após a derrubada do governo Aristides. O que estava previsto para ser uma operação de
combate se converte em uma operação de manutenção de paz, que se encerrou no dia 31 de
março de 1995, quando a Missão das Nações Unidas no Haiti (UNMIH) a substituiu (KEN et
al, 2010, p. 21 apud CAZUMBA, 2018, p. 11).
Após 1994, o Haiti sofreu outras três interferências internacionais: a Missão de Suporte
das Nações Unidas (UNSMIH), iniciada em julho de 1996 e encerrada em julho de 1997; a
Missão de Transição das Nações Unidas no Haiti (UNTMIH), estabelecida em 1997, no
período de agosto a novembro; e a Missão de Polícia Civil das Nações Unidas no Haiti
(MIPONUH), de dezembro de 1997 a março de 2000 (CORBELLINI, 2009, p. 96-97).
Em novembro de 2000, Aristides é reeleito presidente, sucedendo René Preval, em um
pleito eleitoral com baixa participação do eleitorado e diversas denúncias de fraude. O período
de 7 de fevereiro de 2001, quando tomou posse, a 29 de fevereiro de 2004, quando assinou sua
carta de renúncia, foi extremamente turbulento. Segundo a Human Rights Watch (2004) o
governo Aristides foi marcado pelo desrespeito aos direitos humanos. Sua administração
perseguiu e ameaçou membros do judiciário, promoveu o desaparecimento de pessoas e
realizou diversas execuções. Havia indícios de conexões com criminosos, as chamadas
gangues, que se tornaram um dos alicerces da repressão estatal.
Em 2003, manifestações em todo o país acusavam o governo Aristide de corrupção e de
envolvimento com o tráfico de drogas. Os movimentos de contestação ganharam força com a
constituição do grupo “184” liderado por Adré Apaid. O nome do grupo se devia ao número de
organizações que se propuseram a juntar forças para depor o presidente e estabelecer um
governo de transição e de conciliação nacional. O “184” reunia estudantes, membros do
empresariado haitiano, profissionais e contavam com um braço armado constituído pelos exmilitares21 que pretendiam a recriação das forças armadas haitianas, dissolvidas em 1995 pelo
próprio Aristide (KAWAGUTI, 2006, p. 31-32).
Em meio a um ambiente social conturbado, marcado por forte de descontentamento
popular, ex-militares articulados com grupos oposicionistas iniciaram, em fevereiro de 2004,

21

Aristides dissolveu as Forças Armadas Haitiana em 1995.
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uma onda de violência, primeiro em Gonaive 22, que foi rapidamente controlada por rebeldes. O
movimento oposicionista armado se espalhou pelo norte do país, o que possibilitou o controle e
o isolamento da região de Artibonite23 e a conquista de suas principais cidades. Entre essas
cidades destaca-se Hinche24, onde Jonas Maxime, o chefe do distrito, foi assassinado. Ao
controlarem as principais vias de acesso que incidiam na região, os rebeldes efetivamente
separaram o norte do sul do país.
Com a capital Porto Príncipe cercada por rebeldes e pressionado pela comunidade
internacional, Aristide renunciou em 29 de agosto de 2004 e deixou o Haiti rumo à República
Centro-Africana25, sendo substituído, interinamente, por Boniface Alexander, Presidente da
Corte Suprema. Na tarde do mesmo dia 29, o Presidente Interino foi procurado por Jean C.
Alexandre26, representante do Haiti na ONU, que lhe apresentou um pedido de assistência
(UNITED NATION, 2004a, p. 3). Com seu aceite, o CSNU aprovou a Resolução nº 1.542, que
autorizava a constituição e emprego, por 90 dias, de uma Força Multilateral Interina de
Emergência composta por 3.300 homens, oriundos dos Estados Unidos, França, Canadá e Chile
(SARDENBERG, 2005, p. 354). Em 1º de março, cerca de 70 rebeldes armados, liderados por
Guy Philipe27 e Louis Chamblain28, entraram em Porto Príncipe e, quase simultaneamente, 200
fuzileiros navais dos EUA desembarcaram no aeroporto iniciando à intervenção que viria a ser
substituída pela MINUSTAH.

1.4.1 A internacionalização da Questão Haitiana: a MINUSTAH e o Brasil

22

Gonaives é a quarta maior comuna do Haiti e a quarta maior cidade. É a capital do departamento de Artibonite,
geograficamente localizada no centro do país. Nela foi declarada a Independência do país, em 1804, por JeanJacques Dessaline (1758/1806) que venceu os colonizadores franceses e se auto proclamou Imperador Jacques.
23
Principal região produtora de alimentos.
24
Comuna e cidade haitiana capital do departamento do Centro.
25
Conforme destaca o relatório da Harvard Law Student Advocates for Human Rights (2015), existe muita
especulação sobre as circunstâncias da saída de Aristides do país, particularmente se ele teria sido vítima de
pressões dos militares estadunidenses. O próprio Aristides mais tarde, durante ligações telefônicas com políticos
estadunidenses, em destaque o estabelecido com a Congressista Maxine Waters, afirmaria ter sido sequestrado
por militares estadunidenses (RAMSEY Clark on Haiti: “a clear demonstration of U.S. regime change by armed
aggression”, 2004). A Comunidade do Caribe denunciou o descumprimento da Carta Interamericana pelos EUA
e ocorreram manifestações no Congresso dos EUA pela abertura de um processo investigatório que apurasse um
possível envolvimento do governo estadunidense na saída do presidente haitiano. Uma comissão liderada por
Ransey Clark com a finalidade de apurar os indícios do envolvimento do governo dos EUA no golpe de Estado
que levou à deposição de Aristides (UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES, 2004, p. 3779)
26
Jean C. Alexandre exerceu a função de Representante Permanente do Haiti nas Nações Unidas no período de 12
de março de 2002, quando apresentou suas credenciais ao Secretário-Geral Kofi Annan, a 2004, sendo
substituído em 30 de março de 2005 por Léo Mérorès.
27
Chefe de Polícia de Cap-Haïtien removido do posto devido a acusações de atentar contra o governo haitiano.
28
Importante liderança militar haitiana, surgindo no cenário político após a deposição de Jean-Claude Duvalier.
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Como defendido em “Discursos do sucesso: a participação brasileira na MINUSTAH”
(CAZUMBA, 2019), com os primeiros indícios do término da Guerra Fria os EUA adotaram
uma postura de preocupação com o respeito aos direitos humanos, o que conduziu ao fim do
apoio unilateral ao regime ditatorial dos Duvaliers, contribuindo para o seu fim. O QE SE pode
perceber após o fim da era Duvalier é uma gradual internacionalização do “problema Haiti”
que, de uma outrora ameaça, inicialmente à ordem escravocrata, uma brecha à presença
europeia no Caribe ou uma oportunidade ao inimigo comunista, se torna um problema
humanitário. Essa mudança não significou o fim das intervenções estadunidenses. Os EUA
permaneceram presentes na ilha, muitas vezes modelando o ambiente social e político haitiano,
sendo esse ocaso da deposição de Aristides em 2004.
A internacionalização do “problema Haiti”, com o estabelecimento da MINUSTAH, se
processou quando a atenção dos EUA estava direcionada para os seus interesses geopolíticos
no Golfo Pérsico, mais especificamente, quando a Segunda Guerra do Golfo estava em
andamento. Cabe lembrar que a crise no golfo e as operações militares tiveram início um ano
antes da crise haitiana. Apenas para exemplificar essa peculiaridade, em 15 de maio de 2004,
aproximadamente dois meses após o desembarque dos Marines em Porto Príncipe, a MultiNational Force – Iraq (MNF–I) substituiu a Combined Joint Task Forces- Iraq desdobrada no
território iraquiano. Esse envolvimento estadunidense no Golfo Pérsico necessita ser
considerado para que se compreenda a liderança brasileira na MINUSTAH.
A percepção de que inserção brasileira na questão haitiana fazia parte dos interesses
conjunturais e do projeto estadunidense foi manifestada por Marco Henrique Camilo Côrtes,
embaixador aposentado do Ministério das Relações Exteriores. Durante palestra ao Curso de
Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), na Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército (ECEME), em 03 de abril de 2006, dirigida aos oficiais superiores
do Exército Brasileiro, avaliou a participação na missão como sendo incoerente com a política
externa nacional, já que o país não tinha interesses na região. Para o embaixador os EUA
utilizariam o Brasil para economizar forças, deslocando seu poder militar para o Iraque, onde
os interesses estratégicos estadunidenses se concentravam (LESSA, 2007, p. 48).
A MINUSTAH representava a retomada da participação brasileiras nas Operações de
Paz, com a particularidade de o país ter sido convidado pela ONU para exercer a liderança
militar da missão. A última participação brasileira em Operações de Paz com o envolvimento
expressivo de efetivo militar foi durante a UNAVEM III, no período de 1995-97 (ARTIAGA,
2012, p. 74-75), constituída para auxiliar o Governo Angolano e a UNITA (União Nacional
para a Independência Total da Angola) a restaurar a paz e promover a reconciliação nacional
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com base nos acordos de Paz de Angola (31 de maio de 1991), no protocolo de Lukasa (20 de
novembro de 1994) e nas resoluções do Conselho de Segurança. A participação brasileira na
MINUSTAH, considerando as dinâmicas internas do país, deve ser compreendida como uma
manifestação do reposicionamento da política externa brasileira a partir da década de 90, com
Fernando Henrique Cardoso, quando o governo brasileiro buscou substituir uma política
externa de natureza reativa29 por uma política de integração ou postura autônoma de
integração. O Brasil perseguiu uma participação ativa nas principais pautas das instituições
internacionais responsáveis pelas normas e regulações do sistema econômico e político
internacional (VEGEVANI, OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 37-38). A partir de 2003, com a
administração Lula, a política externa brasileira buscou desenvolver uma política externa
orientada pelo multipolarismo, pela busca da integração latino-americana e pelo desejo de
exercer um maior protagonismo nas relações internacionais, postura que passaria a ser
denominada de “autonomia pela diversificação”.
A missão iniciada em 2004 no Haiti se processou sob a égide da doutrina da
responsabilidade de proteger30 no âmbito das Nações Unidas, apresentada oficialmente em
2001 pela International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), assumindo
o caráter de uma missão de intervenção humanitária.
A participação militar brasileira, efetivamente, teve início em 29 de maio de 2004,
quando chegou à cidade de Porto Príncipe a primeira parcela do grupo precursor31 do Primeiro
Contingente da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti.

O grupo era

constituído por quarenta e sete militares, dos quais quarenta do Exército Brasileiro e sete do
29

A política externa de natureza reativa a que se refere o texto marcou o período de 1930- 90 e ficou, entre outras
denominações, conhecida como “autonomia pela distância”. Esta compreenderia uma postura de não aceitação
automática das dinâmicas apresentadas pelo sistema internacional, buscando a manutenção da soberania
nacional.
30
O conceito da “Responsabilidade de Proteger” (R2P) surge pela primeira vez durante a Comissão Internacional
sobre Intervenção e Soberania Estatal (ICISS, na sigla em inglês) e, como indica FOLEY (2013, p. 10) foi posto
em prática após a ação militar da OTAN na crise do Kosovo, em 1999. O conceito veio a ser incorporado pela
ONU a partir de 2004. Em síntese, consiste na ideia de que os Estados têm a obrigação de proteger suas
populações de crimes guerra e crimes contra a humanidade. Quando essa obrigação não exercida, cabe a
comunidade internacional intervir. Como advertiu Ban Ki-moon no discurso no painel “A Responsabilidade de
proteger: Responsabilidade do Estado e Prevenção”, em 2013, “Devemos [… ] lembrar que a responsabilidade
de proteger procura não só proteger as populações na última hora, mas em primeiro lugar, evitar que as crises
aconteçam”, disse Ban em discurso no painel “A Responsabilidade de proteger: Responsabilidade do Estado e
Prevenção.” Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-comunidade-internacional-deve-lembrar-principio-daresponsabilidade-de-proteger/.
31
Em termos militares, o grupo precursor compreende uma parcela do contingente desdobrada no terreno antes do
deslocamento do restante do efetivo que, normalmente, é fracionado em grupos menores, mantendo-se a
integridade, sempre que possível, tática. Não existe uma rigidez na sua composição, no caso do Haiti,
especificamente quanto ao contingente da Marinha (Corpo de Fuzileiros Navais), faziam parte do grupo o
Imediato do Batalhão da Marinha (BRAMAR), o Comandante do Componente de Combate Terrestre, o
Comandante da Companhia de Fuzileiros, elementos de comunicação e de infantaria.
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Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil (CFN), distribuídos em quatro aeronaves
Hércules da Força Aérea Brasileira, que pousaram no Aeroporto Internacional Toussaint
Louverture. Em 1º de junho chegaram mais vinte e sete fuzileiros navais, concluindo o
desembarque do grupo precursor. Os outros componentes do contingente se deslocaram para o
Haiti, divididos em cinco escalões. Em 25 de junho ocorreu a transferência de
responsabilidade da Força Multinacional Interina para a MINUSTAH.
Estruturalmente, o contingente brasileiro era uma brigada, comanda pelo General de
Brigada Américo Salvador de Oliveira, com o efetivo de 1.197 militares. A Brigada Haiti era
constituída por três unidades, a saber: um Batalhão do Exército Brasileiro (BRABAT), um
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (BRAMAR) e uma Base Administrativa32. O
BRAMAR, em sua constituição, tinha a previsão de receber o apoio de duas outras
Companhias de Fuzileiros Navais de outros países da América do Sul, o que não ocorreu.
Além do contingente, a liderança militar da missão pelo Brasil garantia a indicação dos
oficiais generais que exerceriam a função de Force Commander33 e indicava oficiais ao
Estado-Maior da Força da MINUSTAH.
O Haiti encontrado pela Força de Paz era uma sociedade colapsada. Serviços básicos
encontravam-se interrompidos e pilhas de lixo se acumulavam ao largo dos principais
arruamentos de Porto Príncipe. A Polícia Nacional Haitiana (PNH) tinha atingido tamanho
grau de desorganização que era impossível a realização de sua atividade fim. Regiões de Porto
Príncipe como Cité Soleil e Cité Militaire eram controladas por grupos armados que, segundo
as estimativas das Nações Unidas, envolveriam vinte e cinco mil pessoas (UNITED
NATIONS, 2004, p. 4).
Os três primeiros contingentes enviados ao Haiti não contaram com um preparo
unificado, já que apenas em 15 de junho de 2010 seria criado o CCOPAB, pela portaria nº
952-MD. Inicialmente, o treinamento dos militares foi planejado e realizado por cada uma das
forças e focado, principalmente, nos aspectos táticos. Após a constituição do CCOPAB coube
ao mesmo a tarefa de preparar os contingentes que seguiriam para o Haiti.
Durante os treze anos em que os militares brasileiros permaneceram no Haiti as tarefas
prioritárias não foram constantes. Inicialmente os esforços dos militares brasileiros foram
direcionados para o estabelecimento de um ambiente seguro estável, favorecendo o
desenvolvimento do processo político e constitucional do país e, nessa lógica, era fundamental
32

Essa organização se modificaria em 2005. A brigada seria extinta e o BRAMAR seria incorporado ao
BRABAT. Posteriormente, uma Companhia de Engenharia (BRAENGECOY) passaria a compor a estrutura.
33
O primeiro Force Commander foi o General de Divisão Augusto Heleno Ribeiro da Silva.
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confrontar e desarticular as gangues que fatiavam e controlavam a capital. A missão tinha
também como objetivo estruturar organizacionalmente o Estado haitiano para que este pudesse
prover esse ambiente de segurança. Assim, era também prioritária a recomposição PNH e,
segundo CAVALCANTE (2010, p. 9-10), estabelecer um programa de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração (DDR), que se tornou ineficiente. Essa ineficiência foi fruto da
incompreensão de que programas de DDR são direcionados para realidades pós-conflito, onde
coexistem facções armadas com objetivos políticos e pretensões quanto ao Estado. Não era
esse o caso do Haiti.
Cinco anos após o início da missão podia-se afirmar que os níveis de segurança no país
melhoraram de forma considerável, ao ponto que iniciaram os debates sobre a retirada das
forças militares e sobre a necessidade de se proceder a uma mudança na natureza da missão.
Mas tudo mudou com o terremoto de 12 de janeiro de 2010, conforme as palavras do Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas em 2017, Almirante de Esquadra Ademir Sobrinho,
transcritas a seguir.
A partir de 2008, o Haiti estava pacificado. Estávamos prontos pra sair. A ONU já ia
encerrar a missão quando houve o terremoto. Aí a missão passou a ter um caráter
policial humanitário. Depois, era necessário realizar as eleições. E elas foram adiadas
muitas vezes. Até que, no ano passado, elas ocorreram, e o presidente foi empossado
no início deste ano (VALENTE, 2017).

Com o terremoto, os efetivos do contingente brasileiro foram aumentados, mais um
batalhão foi enviado ao Haiti (BRABAT2), chegando ao número de 2.200 militares. Em 12 de
abril de 2013 o BRABAT2 cessou suas atividades e iniciou o processo para deixar o país.
Durante esses três anos, as forças brasileiras atuaram em obras de infraestrutura, distribuição de
alimentos, proveram segurança aos desabrigados e prestaram atendimento médico
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015), em perfeita sintonia com o preconizado pelas políticas e
orientações das Nações Unidas quanto ao uso de recursos militares, especificamente em
situações de desastres naturais, como será detalhadamente esclarecido no capítulo três dessa
dissertação. Contudo, durante a maior parte da permanência dos contingentes militares
brasileiros essa sintonia não se manifestou, existindo uma verdadeira contradição entre a
Doutrina CIMIC das Nações Unidas e suas práticas.
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1.5 REVISITANDO A LITERATURA SOBRE A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA
Durante a MINUSTAH (2004 a 2017),34 o Estado brasileiro propiciou que gerações de
praças e oficiais do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil (mais particularmente o Corpo de
Fuzileiros Navais35) e da Força Aérea Brasileira interagissem com contingentes militares de
diversas nacionalidades no ambiente das Operações de Paz sobre a égide das Nações Unidas.
Além do contato com as forças de outros países, os militares brasileiros, direta ou
indiretamente, em função das tarefas específicas exercidas, interagiram também com
Organizações Não-Governamentais (ONGs), agências internacionais e funcionários da ONU. O
resultado foi um notável processo de amadurecimento profissional individual e das forças
armadas brasileiras. Ao longo do período da missão, vinte e seis contingentes foram
constituídos, após severo processo de seleção e a intenso treinamento e enviados ao Haiti,
totalizando o expressivo número de 37,5 mil soldados, a maior participação brasileira em
Operações de Paz desde então (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2020).
O longo período de participação na missão impactou significativamente a academia, o
Ministério da Defesa e as forças armadas brasileiras. O pequeno Estado caribenho, localizado
na ilha Espanhola, era praticamente ignorado pela pesquisa científica brasileira. Corroborando
o que se afirma, no período de 1987 a 2003 constam doze registros apenas no banco de
dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) envolvendo o termo “Haiti”. Por outro lado, apenas nos período 2004-2005 esse
número salta para dez registros, quase se igualando a produção dos oito anos anteriores.
Aumentando o recorte, considerando-se os registros de 2004-2010, teve-se em retorno sessenta
e cinco registros, uma média aproximada de 9,3 trabalhos por ano. Parte expressiva dessa
produção tem íntima conexão com a participação brasileira na MINUSTAH. Os números
apresentados, fruto de um levantamento de dados extremamente superficial, identificam o que
foi denunciado pela a revista Tricontinental, publicada pela “Organização de Solidariedade
com os Povos da Ásia, África e América Latina” (OSPAAAL): o país caribenho há muito tem
sido envolto por um muro de silêncio, que inviabizava que os países da América do Sul

34

Com o término da MINUSTAH, o Conselho de Segurança da UN emitiu em 13 de abril de 2017 a Resolução
2.350 (2017) estabelecendo uma nova missão no Haiti. A United Nations Mission for Justice Support in Haiti
(MINUJUSTH) foi autorizada por um período inicial de seis meses, de 16 de outubro de 2017 a 15 de abril de
2018 , com a seguinte constituição : 351 funcionários civis, até sete Unidades Policiais Formadas (FPUs)
(compostas por 980 funcionários da FPU) e 295 Policiais Individuais (IPOs).
35
O efetivo de militares fuzileiros navais foi mais expressivo que os demais corpos e quadros da marinha do
Brasil.
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tivessem conhecimento da realidade social, econômica, política e histórica do povo haitiano
(CELESTINE, 2018).
Não se verificou a verossimilhança da assertiva quanto aos demais países da América
do Sul, já que não foram consultados seus respectivos bancos de dissertações e teses, no
entanto, considerando os dados apresentados, pode-se afirmar sem temor que a observação
feita pela publicação se aplica perfeitamente ao caso do universo acadêmico brasileiro.
Uma repetição do procedimento de busca, agora pelo termo “Operações de Paz”, no
mesmo banco de dados, resultou em cento e dois registros no período de 1997 a 2019, assim
classificados: dezenove registros referentes ao curso de doutorado, oitenta e um ao mestrado,
seis ao mestrado profissional e três ao profissionalizante. Até 2004, ano em que se inicia a
MINUSTAH, verifica-se uma baixa incidência de registros. A pesquisa na ferramenta retornou
apenas sete trabalhos, uma média anual de 1,4 trabalhos, contudo, esse quadro altera-se
profundamente a partir de 2004. No período de 2004 a 2019 verificaram-se cento e dois
registros, correspondendo uma média anual de 6,8 trabalhos envolvendo o termo. Os anos de
maior expressão correspondem ao recorte 2014-2018, quando a média anual de registros
correspondeu 10,5. O incremento da produção acadêmica sobre Operações de Paz, de alguma
forma relacionada à participação brasileira na MINUSTAH, exibe uma alteração substancial na
no interesse sobre a questão. O tema anteriormente restrito ao meio militar e ao diplomático
passa a se evidenciar em estudos acadêmicos civis (ABDENUR, KUELE, et al., 2017, p. 103).
Entre a vasta produção sobre o tema MINUSTAH, particularmente sobre a participação
brasileira, deu-se destaque às reflexões desenvolvidas pela comunidade acadêmica relacionadas
a duas questões caras ao trabalho. A primeira se refere aos fatores motivadores da participação
em Operações de Paz, quais as expectativas dos militares em relação a essa participação e em
que medida essa expectativa, de fato, condiz com a realidade. Quanto a segunda, fundamental
para essa pesquisa, está relacionada com as interpretações da participação militar, mais
especificamente, os trabalhos que reafirmaram o discurso institucional das Forças Armadas de
que a atuação brasileira tratou-se de uma genuína abordagem operacional nas Operações de
Paz.
Em momento algum tentar-se-á realizar uma avaliação geral da produção intelectual
sobre a participação brasileira na MINUSTAH, esse esforço foi realizado, ao menos como um
“ponta pé inicial” e pode ser encontrado no trabalho de Adriana Erthal Abdenur, Giovanna
Kuele, Maiara Folly e Gustavo Macedo “O Brasil e a MINUSTAH: lições a partir da literatura
acadêmica” que faz parte da revista “A participação do Brasil na MINUSTAH (2004-2017):
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percepções, lições e práticas relevantes para futuras missões”, publicada pelo Instituto Igarapé
e o CCOPAB.

1.5.1 Fatores motivadores da participação em Operações de Paz

Sinteticamente, apresentar-se-á como a reflexão acadêmica tem tratado a questão dos
fatores motivadores da participação em Operações de Paz e a capacidade desse específico
ambiente operacional em provocar alterações no seio das forças armadas.
Alguns pesquisadores, com bastante propriedade e substância, destacam que foram
erigidas verdadeiras falácias a cerca dos impactos sofridos pelas forças militares dos países que
participam das Operações de Paz (ALSINA, 2017; SOTOMAYOR, 2013 e 2014). A primeira
delas seria a capacidade das Missões de Paz induzirem processos de modernização das forças
armadas (MUGGAH, 2015, p. 14), mais especificamente, a modernização em termos materiais
e doutrinários.
Defensores de que a participação contribui para mudanças, destacam que o ambiente
das Operações de Paz, onde forças militares de diversos países vivenciam a oportunidade de
operar em um mesmo ambiente operacional, proporciona troca de experiências que se
concretizariam em “[...] ganhos de doutrina e operacionalização estratégica [...]”
(CAVALCANTE, 2010, p. 7). Entretanto, com alerta ALSINA (2017, p. 5), missões como a
MINUSTAH demandariam muito pouco em termos de treinamentos específicos e
equipamentos sofisticados, cabendo considerar que, no caso específico da MINUSTAH, as
tropas brasileiras interagiram com efetivos militares oriundos de países menos desenvolvidos.
Essa convivência ofereceria muito pouco em termos de crescimento profissional e habilidades
a serem compartilhadas e apreendidas. Por outro lado, a convivência com tropas de países mais
avançados não resultariam necessariamente em algum tipo de aprendizado ou modificação
doutrinária.
The mere absorption of foreign doctrines by Brazilian peacekeepers does not mean
that these teachings will be disseminated to the rest of the EB, since this diffusion
depends not only on the sanction by the Brazilian Army Doctrine Center but as well
on the material capacity of the land forces to incorporate these lessons. There is no
point in adopting doctrinaire aspects of other armies if these involve the use of
equipment inaccessible to the Brazilian military (ALSINA JÚNIOR, 2017, p. 5).

A crítica em questão apresenta pertinência, particularmente quando confrontamos com
a realidade manifesta no ambiente operacional da MINUSTAH. Os militares brasileiros
interagiram operacionalmente com efetivos como o do Sri Lanka e da Jordânia, os quais foram
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desdobrados na cidade de Porto Príncipe, área em que se concentrava o contingente brasileiro.
Os dois países contribuintes não foram os únicos que compartilharam o mesmo espaço
operacional com os brasileiros, mas oferecem um exemplo significativo dos aspectos
mencionados por ALSINA.
O Sri Lanka participa de Operações de Paz desde 1960, quando desdobrou seis
“capacetes azuis” na MONUSCO. Desde então, suas tropas atuaram na República CentroAfricana, no Congo, na Costa do Marfim, no Líbano, na Libéria, no Sudão do Sul, no Timor e
no Saara Ocidental (UNITED NATIONS, 2015). Na MINUSTAH, o país se fez presente com
novecentos e cinquenta (950) militares (dados de 2007), dos quais cento e quatorze (114)
membros sofreram acusações de abuso e exploração sexual de crianças, os quais foram
repatriados por determinação das Nações Unidas (BBC, 2007). Recentemente, as Nações
Unidas suspendeu a participação de suas tropas em Operações de Paz sob sua égide, em função
de denúncias de violações dos direitos humanos praticadas pelo General Shavendra Silva,
indicado como Chefe do Exército do Sri Lanka (REUTERS, 2019).
A Jordânia, por sua vez, participa de Operações de Paz desde 1992, fornecendo
contingentes, oficiais de Estado-Maior e, principalmente, policiais. Dados atualizados em 30 de
junho de 2019 permitem constituir uma “fotografia” da atual participação do país. A Jordânia
está inserida em nove Operações de Paz (UNAMID, MINUJUSTH, MINUSCA, MONUSCO,
UNMISS, MINURSO, UNISFA E UNFICYP) 36, desdobrando seiscentos e cinquenta e quatro
(654) nacionais, dos quais apenas sessenta e três (63), aproximadamente, compreendem
contingentes e/ou oficiais de Estado-Maior (UNITED NATIONS, 2019). Predominantemente,
a expertise jordaniana em Operações de Paz se manifesta em atividades policiais e não nas
militares. Em 2005, na MINUSTAH, a Jordânia contribuiu com um número substancial de
capacetes azuis, um batalhão constituído por setecentos e cinquenta e três (753) militares,
passando a ser o terceiro maior contribuinte da missão (ABED, 2015). No final de 2004, mais
precisamente em 15 de dezembro, segundo o Relatório Final da Brigada Haiti -2º Contingente,
os jordanianos participaram juntamente como o contingente brasileiro da “Operação Liberté”
36

United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID), criada em 2007 para proteger os campos de
refugiados em Dafur; United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African
Republic (MINUSCA), constituída em 2014 para proteger os civis da violenta guerra civil que assola o país;
United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) estabelecida em 2011, um dia pós a separação e
independência do país, seu propósito é por fim as hostilidades entre os partidos, as quais ameaçam a segurança
dos civis; United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), criada em 1991para
acompanhar a transição e o referendo popular que decidiriam pela independência ou pela reincorporação ao
Marrocos (o referendo até hoje não ocorreu); United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA),
constituída em 2011, para proteger civis em função da disputa do território de Abyei pela República do Sudão do
Sul e República do Sudão; United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), constituída em 1964
para prevenir o recrudescimento do conflito entre os gregos e os turcos cipriotas.
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realizada em Cité Soleil (BRASIL, 2005, p. 41), dando início a sua participação na missão. Os
jordanianos viriam a operar na região de Cité Soleil ao longo do ano de 2005, com baixíssimo
rendimento operacional, conforme corroborado pelo telegrama datado de 06 de julho de 2005,
classificado pelo Embaixador dos EUA no Haiti, James B. Foley37, como confidencial. No
documento, cujo o conteúdo se tornou público graças ao site wikileaks, o desempenho de
muitas tropas constituintes da MINUSTAH é classificado como fraco, com especial ênfase ao
manifestado pelo efetivo jordaniano, descrito como a força mais ineficiente da missão
(WIKILEAKS, 2005), como pode se verificado no trecho reproduzido abaixo.
5. (C) The Jordanian military contingent, which has been working in
Cite Soleil for the duration of its deployment is widely considered to be
one of the least effective in Haiti. According to a U.S. -MINUSTAH
military liaison, the Jordanians are not trained to the same standard as
the best groups in the MINUSTAH f orce. They are not assertive and
rarely leave their armored vehicles; we have received numerous
accounts of crimes committed within sight of Jordanian checkpoints that
fail to elicit a Jordanian response. Small unit leaders in the Jordanian
force cannot make decisions on the ground without referring back to the
Jordanian Commander, which makes the Jordanians unable to react
quickly in the volatile Port-au-Prince environment. The former
Jordanian f orce commander was ineffective and risk -averse. In the last
week, MINUSTAH reduced the Jordanians' area of responsibility,
forcing other thinly stretched contingents to pick up their slack
(WIKILEAKS, 2005).

Segundo o mesmo documento, o general Augusto Heleno (Force Commander), teria
reportado que “intimou” o contingente jordaniano a melhorar seu desempenho operacional em
duas semanas, sob a pena de ser retirado da missão. Parte do decréscimo operacional do
contingente jordaniano se deu após alguns de seus militares terem sido abatidos durante
patrulhamentos na região de Cité Soleil. Após esses incidentes, os militares evitavam o
patrulhamento a pé e mantinham-se dentro dos blindados, evitando, inclusive, prestar auxílio
aos civis (DORN, 2018, p. 128).
Reconhecida a evidente restrição do ambiente operacional da MINUSTAH e do
convívio com outras forças operar algum tipo de mudança nas tropas brasileiras em termos
táticos ou operacionais, cabe desenvolver em que medida o ambiente das Operações de Paz,
mas especificamente a participação na MINUSTAH, atuou como indutora de algum tipo de
modernização das Forças Armadas nacionais, contrapondo, se for o caso, autores que defendem
esse efeito (MUGGAH, 2015).
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Jame Brendan Foley foi embaixador no Haiti no período de 27 de maio de 2003 a 14 de agosto de 2005.
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Parafraseando ALSINA (2017, p. 6), em termos materiais e tecnológicos, não há
evidências concretas desse tipo de impacto. Como argumenta o autor, os principais projetos
militares desenvolvidos durante a missão, com substância tecnológica, apesar de indicarem um
impulsionamento entre 2008 e 2010, não apresentam indícios de que essa impulsão tenha
qualquer conexão com a missão. Entre os projetos estratégicos referidos, destacam-se o
PROSUB (Programa de Submarinos), a viatura blindada de transporte de tropa Guarani e a
aeronave KC-139. Destes, apenas o Guarani permite a construção de alguma ponte com a
missão, mas deve-se reconhecer que o desejo de uma viatura blindada de transporte, produzida
no país pela força terrestre é algo que ultrapassa a MINUSTAH como fator motivador.
Todavia, há aspectos menos visíveis que não podem ser ignorados. Se por um lado não
é possível identificar ganhos no contato com os diversos contingentes com os quais os militares
brasileiros interagiram durante a missão ou que a missão tenha estimulado grandes projetos de
modernização das FA, não há como ignorar que ela representava uma oportunidade real de
verificar, na prática, o programa de adestramento voltado para o nível tático, para as pequenas
frações (menores que um pelotão, Grupos de Combate e Esquadras de Tiro), a conduta
individual do combatente, seus procedimentos, bem como de avaliar a capacidade de comando
e controle, de logística (considerando a necessidade de deslocar material e suprir a tropa em
suas necessidades) e era uma oportunidade de manter diretamente uma parcela da força
motivada e adestrada. Motivação que também se estenderia aos demais, diante da real
possibilidade de se ser selecionado para participar do próximo contingente (CAVALCANTE,
2010, p. 7-8).
Outras mudanças importantes, menos perceptíveis, foram observadas na denominado
Equipamento Individual Básico de Combate (EIBC) dos militares. Apenas como exemplo, o
CFN dispunha, em sua maioria de coletes balísticos que foram adquiridos durante as operações
da Eco92 e se encontravam vencidos, com suas propriedades de proteção balística
comprometidas. Os coletes enviados ao Haiti foram recolhidos de todas as organizações
militares operativas do CFN, no entanto, apesar de possuírem uma apresentação visual melhor,
tinham sua data de validade vencida e não ofereciam uma proteção balística uniforme (havia
coletes com proteção balística inferior ao nível III, capaz de oferecer proteção balística contra o
calibre 7,62mm - NATO). Os coletes eram totalmente incompatíveis com os demais acessórios
normalmente utilizados pela força, como suspensórios, cantis e coldres, exigindo dos militares
uma verdadeira criatividade no desenvolvimento de soluções, como pode ser observar na foto a
seguir do primeiro contingente.

47

Fotografia 1- 1º Contingente (2004), membros do Componente
de Combate Terrestre do Grupamento Operativo de Fuzileiros
Navais (BRAMAR)38

Fonte: acervo do autor (2004).

Fato é que a experiência da MINUSTAH provocou alterações substanciais nesses
equipamentos considerados básicos, mais essenciais. Coletes novos e modulares 39 foram
adquiridos, camelbacks substituíram os antigos cantis e bandoleiras mais modernas,
possibilitando a melhor utilização dos fuzis, se tornaram o padrão, apenas para exemplificar.
De uma forma indireta, a MINUSTAH promoveu mudanças de comportamento das
forças. Desde a Constituição Cidadã de 1989, as Forças Armadas brasileiras, apesar de terem
feito forte lobby para garantir a possibilidade de intervir internamente, resistiram
posteriormente ao seu corriqueiro emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) (CASTRO SANTOS, 2004, p. 123-124). Contudo, a partir de 2004, diante do emprego
de tropas brasileiras no Haiti em operações de tipo policial para conter a violência urbana, era
difícil resistir aos apelos pelo emprego do poder militar nacional internamente, no combate à
violência e ao tráfico de drogas (CAVALCANTE, 2010, p. 5). Como já afirmado, isso deve ser
compreendido como um efeito colateral da participação na MINUSTAH dentro de uma
determinada conjuntura nacional e nada mais.
38

Na foto, da esquerda para a direita, pode-se observar como o primeiro militar fixou o coldre com a sua pistola e
outros assessórios (telefone e o porta carregador ) ao velcro de fechamento do colete balístico. Já o militar ao
centro utiliza elementos da EIBC convencional, podendo-se observar que faz uso de um cinto simples, onde se
encontra afixado o coldre e a pistola. Esse uso tornava difícil o saque da arma em caso de necessidade, pois a
retirada da pistola era dificultada pelo próprio colete. O terceiro militar carrega nas costas um Camelback,
material que não era fornecido pela força e que tinha sido adquirido nos Centros de Suprimentos estadunidenses
ou trocado por algum outro item com soldados daquele país.
39
Os coletes modulares possibilitam que os diversos assessórios, como coldres, carregadores, kit de primeiro
socorros fique presos ao corpo do colete balístico. Os coletes empregados no Haiti não permitiam o emprego
integrado destes itens que eram presos ao conjunto cinto simples - suspensório. Utilizar o conjunto com o colete
balístico era praticamente impossível e extremamente desconfortável.
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Inegavelmente a específica experiência na MINUSTAH, onde o Brasil contribuía
expressivamente e detinha a liderança militar da missão, promoveu mudanças significativas
diretamente relacionadas à participação em Operações de Paz. A criação do Centro de
Instrução de Operações de Paz (CIOpPaz), em 23 de fevereiro de 2005, o qual passou a ser
designado, como CCOPAB em 15 de junho de 2010, é reflexo direto dessa participação. A
partir de 2010, o CCOPAB foi responsável pelo preparo dos militares das três forças, de civis
brasileiros, além de atender militares e civis de nações amigas. Cabe o esclarecimento de que o
CCOPAB não se encontra subordinado ao Ministério da Defesa, mas ao EB, por isso, apesar de
se definir como um Comando Conjunto, não sofre alternância das forças no comando da
instituição como em outras instituições, por exemplo, a Escola Superior de Guerra (ESG).
Na Marinha do Brasil, foi constituída em agosto de 2008 a Escola de Operações de Paz
de Caráter Naval (EsOpPazNav), por meio do Memorando nº 4 do Comando-Geral do Corpo de

Fuzileiros Navais (CGCFN). Como já foi manifestado na introdução, a EsOpPazNav não foi
contemplada nesta pesquisa na medida em que não era a instituição oficialmente responsável
frente à ONU e ao Ministério da Defesa pelo preparo dos contingentes. A EsOpPazNav apenas
complementava o preparo dos militares da Marinha do Brasil.
Além da capacidade de promover mudanças estruturais nas forças, seja criando
organizações militares exclusivamente vocacionadas para o preparo dos militares para
Operações de Paz ou induzindo o que devemos denominar, com ressalvas, de “modernização”,
qual era a real capacidade desse específico ambiente operacional, o ambiente das Operações de
Paz, de promover mudanças de valores e comportamentos nos Capacetes Azuis? Deixar-se-á
essa questão para ser tratada a posteriore, mais especificamente no capítulo cinco dessa
dissertação.
1.5.2 O Sucesso e o “jeito brasileiro” de fazer Operações de Paz

Como já indicado, com o advento da participação militar brasileira na MINUSTAH
constitui-se, paralelamente, um discurso institucional sobre essa experiência. Desde 2004 é
possível perceber um esforço de apropriação pelas Forças Armadas brasileiras da narrativa
acerca de sua experiência na MINUSTAH, o que não é anormal. Estados, instituições militares
e partidos têm particular apetite por controlar o passado, reconhecendo seu importante papel de
legitimador e reafirmador do presente. De forma simples e clara, George Orwell conseguiu
expressar essa sedução do presente pelo passado e o seu poder sobre o que virá, ao afirmar que
o controle do passado assegura o controle sobre o futuro e, da mesma forma, o controle sobre o
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presente assegura o exercício do controle sobre o passado. Esse controle se tornaria viável com
intermináveis vitórias sobre a memória (ORWELL, 1991, p. 36).
Em relação à experiência em solo haitiano, a narrativa desenvolvida descrevia o
desempenho das tropas brasileiras no Haiti como bem-sucedido, e atribuía esse sucesso à
existência de uma “cultura brasileira de Operações de Paz”, resultado de um conjunto de
particularidades culturais e sociais do povo brasileiro que se manifestariam na atuação dos
militares nacionais. Facilmente esse discurso pode ser identificado em publicações das
instituições militares, onde lideranças institucionais a reafirmavam, como no artigo do General
de Divisão Mario Lucio Araújo, Chefe do Centro de Doutrina do Exército e 3º Subchefe do
Estado-Maior do Exército em 2013, na revista “Doutrina Militar Terrestre em Revista” onde
afirma que o militar brasileiro seria possuidor de um traço cultural que o destacaria em
Operações de Paz, traço caracterizado pela hospitalidade, generosidade e pela índole pacífica
(ARAÚJO, 2013, p. 22). A mesma fala foi reproduzida por representantes do Ministério da
Defesa, sendo significativo o pronunciamento Ministro da Defesa Raul Jungmann, ao realizar a
abertura do Simpósio Internacional “Brasil no Haiti, um caso de sucesso”, organizado pela 3ª
Subchefia – Divisão de Operações de Paz do COTER (Comando de Operações Terrestres),
realizado em outubro de 2017:
É isso porque nós, ao não levarmos daqui, na nossa matriz cultural, a intolerância, ao
não levarmos as fragmentações de motivações éticas, religiosas, ou outras tantas mais,
nós fomos capazes de dialogar com todos aqueles 14 países sob nossa coordenação no
Haiti, e o fizemos muito bem (JUNGMANN, 2017, p. 2).

Durante o discurso proferido pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva em Porto Príncipe, em fevereiro de 2010, se dirigindo às tropas brasileiras, os elementos
centrais dessa narrativa estavam presentes, demonstrado que a ideia da peculiaridade dos
militares brasileiros transcendia a instituição militar e fora incorporada pelo governo, como
pode ser verificado na transcrição a seguir: “As tropas brasileiras são universalmente
reconhecidas por sua capacidade de estabelecer laços de confiança e solidariedade seja onde
estiverem. Seu êxito em levar paz e tranquilidade aos bairros pobres de Porto Príncipe é
reconhecido, admirado e copiado” (LULA DA SILVA, 2010).
Como já mencionado, e parafraseando ALSINA (2017, p. 12), a narrativa do “jeito
brasileiro” de fazer Operações de Paz e do seu sucesso, extrapolou o âmbito das instituições
militares e foi incorporada por alguns acadêmicos, conferindo-a respaldo científico. Cabe
compreender que esse transbordamento foi facilitado na medida em que alguns desses
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acadêmicos são militares da reserva e oficiais da ativa formados nos cursos de pós-graduação
oferecidos pelas escolas de altos estudos das forças (Escola de Guerra Naval, Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército e Escola de Comando e Estado Maior da Aeronáutica) e
nas universidades em geral. A aproximação das instituições de ensino militares de
organizações civis de ensino e pesquisa também contribuiu para esse transbordamento.
Exemplo dessa aproximação foram as diversas publicações e eventos organizados ao término
da MINUSTAH, que contaram com a participação do CCOPAB, da EsOpPazNav, da
Pontifícia Universidade Católica (PUC Rio), do Instituto Igarapé 40 e etc.
Em linhas gerais os trabalhos que manifestam a existência de algo como um “jeito
brasileiro” de realizar Operações de Paz, e que foram selecionados e serão apresentados,
podem ser organizados em três grupos. O primeiro compreende as reflexões que se apoiam na
existem de características específicas e inatas que definiriam uma natureza humana brasileira
peculiar. Essas abordagens apresentam essa natureza do brasileiro como decorrente das
peculiaridades de nosso processo histórico, que proporcionou um ambiente social que modelou
o homem nacional. São narrativas que remetem, em muitas formas, à Gilberto Freire e sua
grande obra “Casa Grande e Senzala”, publicada em 1933. Na obra, como é sabido, encontramse os elementos precursores da concepção de democracia racial, que definiria em muitos
aspectos a sociedade brasileira e o comportamento dos brasileiros. Pode-se afirmar que esses
trabalhos possuem conexões com a ideia do “homem cordial” de Buarque de Holanda em
Raízes do Brasil (1984).
Grupo majoritariamente constituído por militares, defendem que a diversidade social
brasileira faz parte integrante do consciente do homem brasileiro tornando-o incapaz de
segregar por raça ou religião. Esse homem expressaria excepcional capacidade de se relacionar,
habilidade decorrente de se viver em um país de grande extensão territorial, com grande
diversidade cultural, tornando-o hábil no trato com outras populações (AGUILLAR, 2008,
p.3). Além do ambiente multicultural nacional, a convivência de distintas classes no mesmo
espaço geográfico, como o que ocorre na cidade do Rio de Janeiro, onde o asfalto e a favela
convivem, dota o militar brasileiro de melhor capacidade de compreender a miséria, transitar
em determinados ambientes deteriorados sem maiores impactos psicológicos e manter um
espírito de solidariedade (Ibdem, p. 3-4).
40

Exemplificando o que se trata, destaca-se as publicações do IGARAPÉ “Brasil e Haiti: reflexões sobre os 10
anos da missão de paz e o futuro da cooperação após 2016” de 2015 e “A participação do Brasil na MINUSTAH
(2004-2017): percepções lições e práticas relevantes para futuras missões”, coletânea organizada pela Dra.
Eduarda Passarelli Hamann e Cel Carlos Augusto Ramires Teixeira (Comandante do CCOPAB), de 2017.
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Em função das peculiaridades sociais, esse homem seria dotado de diversas outras
habilidades que o favorece no ambiente das Operações de Paz. O militar brasileiro seria um
natural negociador, que evita o uso da força e da violência como primeira alternativa, possui
grande capacidade de adaptação, assume uma postura generosa para com outros povos, é bom
humorado, mesmo em momentos de estresse. (AGUILLAR, 200, p. 2-4).
Outros sequer escondem a relação com o pensamento de Gilberto Freire, e atribuem à
miscigenação ocorrida em terras brasileiras a razão de ser desse comportamento excepcional.
“Do indígena, nos teria vindo o gosto pelos jogos como parte do processo de
socialização; do negro, e da negra em particular, o aporte sentimental, representado
pela ternura maternal das amas-de-leite quanto pela amizade fiel dispensada pelas
mucamas às sinhazinhas; e do português, Freyre destaca o aspecto contemporizador,
dotado que era de plasticidade social suficiente para se misturar aos índios e aos
escravos negros” (OLIVEIRA, 2020, p. 8).

Em outro trabalho, estabelece-se uma analogia ao “homem cordial” e cunha-se a
expressão “combatente cordial”. Remete o autor à obra Raízes do Brasil, destacando o seu
entendimento que a cordialidade não deve ser entendida como bondade, mas como um
conjugado de sentimentos, entre eles o ódio, que remetem ao coração. Assim, a cordialidade
tornaria o militar nacional hábil em operar em distintos ambientes, nos neutros, nos
colaborativos e nos hostis (FERREIRA, 2019, p. 217).
O segundo grupo apoia-se nos conceitos de Hard Power e Soft Power41 desenvolvidos
por Joseph Nye e Smart power42 de Nossel (2004). Nesses trabalhos o governo brasileiro e os
militares brasileiros teriam utilizado a identificação do haitiano com aspectos culturais
brasileiros como um instrumento para atingir objetivos do mandato da MINUSTAH. Identificase que o futebol foi importante ferramenta de Soft Power brasileira (VIANA, 2009, p. 32-34;
AMAZARRAY e GUIMARÃES, 2011, p. 154-157). Exemplo significativo seria a organização
do “Jogo da Paz”, jogo amistoso entre a seleção brasileira e a haitiana, promovido pelo
governo Lula, ocorrido no dia 18 de agosto de 2004, no Estádio Sylvio Cator, na cidade de
41

Os Conceitos de Hard Power e Soft Power foram desenvolvidos por Joseph Nye em sua obra “O paradoxo do
poder americano”, publicado em português pela UNESP em 2002. Na obra o autor tenta explicar a natureza do
poder estadunidense, que articularia duas “faces”: soft power (poder brando – o poder de influenciar
ideologicamente e cultural outras sociedades) e o hard power (o poder bruto, a a capacidade militar das Forças
Estadunidenses).
42
Termo utilizado por Suzanne Nossel na Revista Foreign Affair que compreenderia o uso de recursos
diplomáticos, culturais, jurídicos, econômicos e outros, além do poder coercitivo militar no processo de
persuasão. “Smart power means knowing that the United States' own hand is not always its best tool: U.S.
interests are furthered by enlisting others on behalf of U.S. goals, through alliances, international institutions,
careful diplomacy, and the power of ideals.” NOSSEL, S. Smart Power. Foreign Affairs, mach/april 2004.
Disponivel em: <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power>. Acesso em:
20 mar. 2019.
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Porto Príncipe e o trabalho realizado por militares brasileiros em suas áreas de
responsabilidade como meio de se estabelecer a confiança entre a população e a MINUSTAH.
Outros trabalhos indicam como o modo particular e peculiar em que o governo
brasileiro, por intermédio de suas instituições representantes, conciliou o “Hard Power” com a
capacidade diplomática de conciliação, com a projeção cultural e com um sentimento
humanitário, ou seja, o “Soft Power, o qual se manifestaria sob a forma da diplomacia do
futebol e pelo reconhecimento do caráter pacífico do povo brasileiro. Essa mescla desses
empregos seria um exemplo concreto de emprego do “Smart Power” (SILVA 2011, p. 3-5;
FARIAS e MARTINS, 2019, pp. 94-99).
Variáveis como a experiência brasileira ao longo de 50 anos de participação em
Operações de Paz, condicionada por características específicas de nossa sociedade, teriam
propiciado o desenvolvimento de uma “cultura brasileira em Operações de Paz” (SILVA, 2011,
p. 6). A Autora também estabelece pontes com o primeiro grupo, ao destacar que militar
brasileiro não deve ser entendido como um profissional de armas é, antes de tudo, um “soldado
cidadão”. Destaca que “[...] vários depoimentos apontam que o militar no Haiti, antes de
soldado, é um cidadão brasileiro, com identidade e valores brasileiros, dotado de cidadania,
respeito mútuo, autonomia e poder decisório para intervir naquela situação” (Ibdem, p. 11).
Para KENKEL (2015, p. 13) existe autenticidade na abordagem brasileira na medida em
que é marcada por uma intensificação “[...] do contato com a população local; aumento da
facilidade na comunicação; exportação de políticas domésticas bem sucedidas no Brasil, como
o combate à pobreza, a inovação na agropecuária, a redução da violência e o uso do soft Power;
[...]”. Todavia, essa abordagem seria eficaz apenas em ambientes onde fossem encontradas
afinidades culturais com o Brasil.
O terceiro grupo apresenta uma perspectiva sob a ótica do pensamento militar
estadunidense, mais especificamente da doutrina de Assuntos Civis. Em virtude da
peculiaridade do ambiente operacional encontrado no Haiti, teria sido necessária uma
abordagem que mesclasse de forma coordenada o uso da força e o assistencialismo
humanitário. No Haiti militares brasileiros vivenciaram literalmente o que o General Charles
C. Krulak (USMC) denominou por three block war (THOMPSON e SHAMSIE, p. 74-75;
RANGEL, 2019, 213-14).
Como consequência direta do cenário encontrado e visando a cumprir as tarefas
acima, a Força Militar esteve, desde o primeiro momento, envolvida nas mais diversas
atividades, abrangendo quase todo o espectro dos conflitos armados, variando desde
operações de ajuda humanitária até a realização de operações militares de grande
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envergadura, que reuniam muitas das características de operações de guerra. Tudo
isto, muitas vezes simultaneamente e em espaços geográficos restritos, confirmando a
importância do conceito de three block war (BRAGA, 2019, p. 90-91).

O conceito de three block war foi apresentado por KRULAK em janeiro de 1999, na
Marines Magazine, no artigo intitulado The Strategic Corporal: LeaderShip in the Three Block
War. No texto o autor descreve momentos de uma operação fictícia: a Operação Absolut
Agility. O ambiente operacional descrito por KRULAK seria um significativo exemplo do
complexo ambiente operacional que caracterizaria o moderno campo de batalha a ser
enfrentado pelos Marines.

Esse ambiente complexo seria decorrente da rápida difusão

tecnológica, do exponencial crescimento de fatores transnacionais afetando a segurança dos
Estados e da intensificação da globalização e da interdependência econômica. O autor destaca
que a concentração populacional nas grandes cidades, muitas vezes carentes da infraestrutura
necessárias, intensifica tensões decorrentes de aspectos religiosos, étnicos, econômicos e
nacionalismos, que podem resultar em crises e exigir por parte dos EUA uma intervenção
(KRULAK, 1999, p. 4). Ambientes operacionais como o existente no Haiti, na Bósnia e na
Somália seriam caracterizados como conflitos de baixa intensidade, exigindo do militar um
preparo amplo, que o possibilite simultaneamente a poder operar em três condições distintas,
muitas vezes se desenvolvendo em quarteirões próximos de um ambiente urbano. Em outros
termos, é possível nessa nova realidade operacional que a tropa esteja desenvolvendo
atividades de ajuda humanitária em um quarteirão e nos demais escoltando ONGs ou
desenvolvendo operações de combate convencionais e não convencionais. Esse ambiente
exigiria que pequenas frações (até pelotão) sejam dotadas de lideranças com formação
diferenciada, com capacidade de ler o ambiente operacional, e decidir sem colocar em risco os
objetivos da missão.
Essa perspectiva, todavia, enfrenta fortes criticas por parte da comunidade humanitária
que a define como uma militarização da atividade humanitária e uma invasão de seu espaço de
atuação. Deve-se reconhecer que ações humanitárias desenvolvidas por forças militares não são
efetivamente impulsionadas pelo imperativo humanitário, pelos princípios que orientam a ação
da comunidade humanitária e serão devidamente explorados no próximo capítulo.
Não perdendo de vista que o conceito é estadunidense, deve ficar claro que dentro do
contexto de um mundo globalizado e do domínio da mídia instantânea, “[...] demonstrar a
capacidade de cuidar de civis em meio um conflito na realidade ajuda a ativar objetivos
estratégicos pelos quais os EUA utilizam a força em primeiro lugar. Essa conduta é, em outros
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termos, um meio de obter legitimidade e proteção da Força como também de conquistar
corações e mentes da população local [...]”(EGNELL, 2016, p. 407, tradução nossa).
Forças militares não são neutras, como se verá adiante, e essa postura de denominar
incursões e iniciativa no campo de atuação da comunidade humanitária não é uma novidade, ao
menos desde os anos 90. Significativa é a manifestação, em 31 de março de 2004, do diretor de
operações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Pierre Krähenbuhl, no Fórum
Humanitário de Alto Nível, no Palácio das Nações em Genebra. O tema de sua locução foi
sobre os riscos vividos pela comunidade humanitária em um ambiente em que ele definiu como
de militarização e politização do humanitarismo. Inicialmente, destacou como o ano de 2003
foi dramático para a condução das operações humanitárias. As ONGs e suas equipes foram
vítimas de ameaças e inúmeros ataques (cabe lembrar que Sérgio Vieira de Mello, que dá nome
ao CCOPAB, foi vitimado por uma dessas ações). Kräenbul destacou que o exercício da
atividade humanitária nunca foi uma tarefa de baixo risco, lembrando que a instituição, na
época, dispunha de 10 mil funcionários em 75 países, negociando e lidando com diversos
agentes armados, como policiais, paramilitares, crianças-soldado, rebeldes e mercenários. Os
ataques de 2003 custaram a vida de cinco membros da instituição no Afeganistão e no Iraque.
Dois dos três ataques ocorrido ao norte de Kandahar, em março, e ao sul de Bagdá, em julho,
estariam relacionados com “[...] uma combinação da presença do CICV e da ação política e
militar internacional mais ampla, o ataque de um carro-bomba contra os escritórios do CICV
em Bagdá, em outubro, foi planejado e teve como alvo direto a organização”. Isso, para o
discursante, não é um fato necessariamente novo, o CICV ser alvo direto de um ataque
planejado. Reconhece, todavia, que o ambiente dá época era específico, extremamente
polarizado, e que nesse contexto, todo e qualquer ator que possa ser entendido como um
facilitador da estabilidade no Afeganistão e no Iraque pode ser compreendido como inimigo de
determinados grupos. Deixa claro em seu discurso que houve um comprometimento da
percepção por parte de determinados grupos, que denominar-se-á de resistência, e que parcela
considerável da responsabilidade cai sobre determinados Estados e seus militares.
Outro elemento de risco é de utilização política, em outras palavras, o risco de que
alguns atores estatais incluam a ação humanitária na série de instrumentos disponíveis
para a condução de sua campanha contra as atividades terroristas. Várias expressões
foram observadas nos últimos meses. Elas incluem declarações, por parte de alguns
governos, descrevendo sua presença militar no Iraque e Afeganistão como "
principalmente humanitária ". O estabelecimento do conceito de Equipe de
Reconstrução Provincial (ERP) pelas forças internacionais no Afeganistão é outro
exemplo. A consequente falta de clareza entre o papel e os objetivos dos atores
políticos e militares, de um lado, e os atores humanitários, de outro, traz sérios
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problemas de percepção e operação para uma organização como o CICV
(KRÄENBULH, 2004).

O texto do discurso, repleto de informações, não deixa dúvidas. Militares tem feito uso
de ações assistencialista como instrumentos de obtenção de resultados militares que
contaminam a percepção de neutralidade da comunidade humanitária. Ao se referir
especificamente ao Afeganistão e aos trabalhos de reconstrução promovidos pelas forças
estadunidenses destaca que “[...] estamos preocupados porque eles incluem respostas
humanitárias em um conceito militar e de segurança, no qual a resposta às necessidades de
partes da população pode fazer parte de uma estratégia para derrotar um opositor ou um
inimigo”.
Não foi objeto desta pesquisa aprofundar a reflexão sobre a adoção do conceito da
Three Block War entre as narrativas do sucesso e do jeito brasileiro de fazer Operações de Paz.
Acredita-se que ficou evidenciado que o conceito está relacionado a uma narrativa
estadunidense que justifica e legitima suas interferências no Oriente Médio, bem como que
esse modus operandi não é exclusivamente brasileiro. Cabe saber, não sendo esse trabalho o
momento adequado, se o emprego do conceito por militares brasileiros envolveu a consciência
do seu contexto de produção. Contexto que necessita ser recuperado e compreendido, sem o
qual, como advertiu BOURDIEU, durante uma palestra proferida na Universidade de Freuburg
em 2002, incorpora-se, para o bem ou para o mal, seu conteúdo prescritivo.
No próximo capítulo tratar-se-á do que se denominou neste trabalho por Doutrina de
Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas. Mais do que caracterizá-la, pretende-se
posicioná-la no tempo histórico, associando sua constituição ao processo de modificação
sofrido pelo instrumento Operação de Paz. A Doutrina, como será demonstrado, orienta e
regula as interações entre militares do Componente Militar subordinado à Organização das
Nações Unidas e outros contingentes militares não subordinados, sendo por isso vital para o
bom desenvolvimento da missão como um todo, missão essa que se desenvolve em um
ambiente complexo, com diferentes atores compartilhando os mesmos espaços operacionais e,
por isso, sujeitos a mútuas interferências no cumprimento e suas missões e realização de tarefas
específicas.

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 29 de maio de 2004, o Brasil enviava tropas ao Haiti, retomando sua participação
com tropas interrompida em 1997, quando o país encerrou sua participação na UNAVEM III.
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Essa participação de longa duração, considerando o histórico nacional brasileiro, ensejou uma
intensa produção acadêmica, que “descobriu”, a partir de 2004, o pequeno país, que divide a
ilha Espanhola com a República Dominicana. Como foi demonstrado, antes de 2004 a
produção científica sobre o Haiti, no âmbito das Ciências Humanas, era insignificante. A
participação brasileira na MINUSTAH também despertou ou intensificou, se preferirem, o
debate acadêmico sobre as Operações de Paz e a posição do Brasil em relação a esse poderoso
instrumento utilizado pelas Nações Unidas.
O desconhecimento da realidade Haitiana, em parte, se explica por uma condição de
isolamento que se estabeleceu logo após a independência do país. Primeiro pais do continente a
abolir a escravidão negra, em um contexto de uma independência realizada por escravos, foi
entendido como um perigo em potencial para todos os demais atores importantes do Caribe,
entre eles a Inglaterra e os EUA.
O Haiti, como se tentou apresentar, viveu uma situação de isolamento perpetuada em
função de distintas conjunturas. Desde sua origem como Estado Nacional se inseriu na órbita
estadunidense, que via a ilha como componente de instabilidade na região e de ameaça à
segurança estadunidense. Por isso sofreu frequentes intervenções, algumas de natureza militar.
Nesse sentido, a crise de 2004 não deve ser entendida fora dessa lógica. O Brasil, apesar de
nutrir interesse políticos particulares com essa participação na MINUSTAH, fez parte da lógica
e da política dos EUA para ilha. A MINUSTAH, como foi apontado, representou um momento
da internacionalização do “problema Haiti”. Com a atenção voltada para o Oriente Médio em
2004, região de grande interesse estratégico para os EUA, era interessante não dispender
esforços e recursos na ilha dentro daquele contexto, por isso era muito bem aceita a liderança
militar brasileira.
Ao tratar dos fatores que despertariam o interesse dos militares em participar de
missões como essa, procurou-se indicar que foram erigidas várias falácias, ou melhor,
mitologias sobre esse tema. Algumas sequer foram tratadas no texto, em função de sua baixa
adesão à realidade como o entendimento que essa participação pudesse catapultar o país em seu
pleito por um assento no Conselho de Segurança da ONU. Números em Operações de Paz não
legitimam um Estado a pleitear tal coisa, a consulta aos números dos países contribuintes
corrobora esse entendimento. Tratou-se sim sobre como uma experiência como essa tem a
capacidade de promover mudanças nas instituições militares nacionais. Demonstrou-se que ao
contrário do que defendem alguns trabalhos, a participação na MINUSTAH não proporcionou
mudanças e incrementos substanciais nas forças, mais especificamente, modernizações. Não
ocorreram impactos expressos sob a forma de grandes projetos, tão pouco o convívio com
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tropas de outros países possibilitou uma troca de experiências e doutrinas. Sobre esse aspecto
último em particular, ficou evidenciado que o contingente brasileiro convivia com tropas
operacionalmente menos qualificadas, que teriam muito pouco a influenciar os militares
brasileiros. Todavia isso não significa que não ocorreram mudanças importantes, algumas
menos visíveis aos olhos dos não militares, como a renovação da EBI dos militares e o
treinamento das pequenas frações. O CCOPAB inegavelmente foi uma consequência direta
dessa participação, destacando-se que, pela primeira vez na história militar do país uma
instituição assumia a preparação de todos os militares que comporiam o contingente, militares
das três forças.
Apontou-se que durante essa participação, desde seus primeiros momentos, houve uma
ação institucional das forças, particularmente do EB e do CFN, de controlar a narrativa, de
contar essa história, a história dessa participação. Observou-se que o esforço também foi
direcionado à memória em formação, tornando possível o alinhamento de história e memória,
elementos conflitantes e distintos. No processo de domínio dessa narrativa desenvolveu-se o
argumento que no Haiti os militares brasileiros desenvolveram uma forma operacional
peculiar, algo como um “jeito brasileiro” de realizar Operações de Paz. Essa forma peculiar
decorreria dos anos de participação brasileira nessas operações, o que proporcionou a
constituição de uma cultura brasileira de Operações de Paz.
Inicialmente, essa narrativa se deu no âmbito das instituições militares e se refletia em
publicações institucionais e nas falas de componentes do governo da época. Aos poucos,
militares que se qualificavam em cursos de Pós-Graduação as desenvolveram e lhes atribuíram
um discurso de cientificidade. Sinteticamente, essa narrativa pautava-se em um conjunto de
características que dotava o militar brasileiro de habilidades especiais, que os permitiam
transitarem melhor no ambiente multicultural das Operações de Paz. Esse militar compreendia
melhor a cultura de outros povos, tinha empatia e solidariedade. Esse “militar cordial”, termo
que foi utilizado em um dos artigos que se fez referência, alude ao pensamento de BUARQUE
DE HOLANDA e seu homem cordial, que por sinal é uma avaliação crítica da sociedade
brasileira. Essas características do militar brasileiro são o produto do ambiente histórico e
social singular do nosso país, onde as três raças se mesclaram de forma eficiente. Da mesma
forma, esse mesmo ambiente social, onde pobres e ricos, asfalto e favela interagem e
promovem trocas, resultou em um indivíduo flexível, capaz de operar em ambientes
operacionais bem distintos.
O debate sobre a singularidade da participação brasileira transbordou os muros das
instituições militares. Autores de outras instituições, muitas com relações com as instituições
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militares, incorporaram a narrativa que assumiu outras formas, outras explicações do mesmo
fenômeno. Alguns desses trabalhos foram apresentados nos capítulo, trabalhos que
reconheciam na atuação do governo brasileiro no Haiti e na atuação militar o exercício de um
Soft Power, ou melhor, um Smart Power, já que ações de Hard e Soft Power foram
coordenadamente desenvolvidas durante os treze anos da participação brasileira.
Sobre a questão supracitada, foi crucial a indicação crítica de KENKEL (2015, p. 13) de
que o emprego dessas estratégias de forma bem sucedida só seria possível em formações sociohistóricas específicas, que manifestem similaridaridades e identidades históricas e culturais
com o Brasil.
Também foram abordadas narrativas que incorporam o conceito desenvolvido pelo
General Charles C. Krulak, mais especificamente o de Three Block War. O conceito foi
analisado e desconstruído, situado dentro do seu contexto de criação. A Three Block War
representa uma interferência no ambiente das ONGs envolvidas na prestação da assistência
humanitária, coloca seus membros em risco, pois compromete a percepção de neutralidade e
imparcialidade que devem cultivar frente a todos os atores envolvidos em um conflito. Para os
militares, a Three Block War uma forma de atingir objetivos militares, de legitimar o emprego
da força, em um mundo globalizado, onde as notícias chegam ao domínio público quase que
instantaneamente.
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CAPÍTULO II
AS OPERAÇÕES MULTIDIMENCIONAIS E A CIMIC
Durante séculos inexistiram distinções entre a população não envolvida diretamente nos
conflitos e os combatentes. Ao contrário, as populações eram compreendidas como alvos
válidos pelas forças militares em confronto, prevalecendo a ausência de qualquer entendimento
específico a cerca de crianças e mulheres. Antes do século XIX e do advento dos avanços
tecnológicos que possibilitaram a sistematização de uma logística militar, normalmente as
populações sequer eram poupadas por seus próprios exércitos que, durante o seu deslocamento,
saqueavam vilas, aldeias e cidades. A Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança (1864-70) é
repleta de exemplificações dessa indistinção e das diferentes interações do “elemento civil”
com os combatentes nos conflitos. Durante o maior conflito da América do Sul, as forças
militares eram acompanhadas por mulheres, amantes, esposas e crianças, bem como por
comerciantes que supriam as diversas necessidades das tropas (DORATIOTO, 2002, p.122) e
se tornavam vítimas nos ataques perpetrados pelos oponentes, sem qualquer tratamento
especial.
Os primeiros esforços no reconhecimento de algum tipo de distinção entre os
envolvidos em um conflito datam de 1864. Com a “Convenção de Genebra para a melhoria da
sorte dos militares feridos nos exércitos de campanha” (JARDIM, 2006, p. 161-163), conferiuse aos feridos, aos sem condição de combater, proteção e se reconheceu a condição de
neutralidade do pessoal de saúde e de orientação religiosa. Até 1949 as ações posteriores à
Primeira Convenção de Genebra tinham por objetivo a proteção dos militares. A definição de
população civil, que veio a se consolidar no Direito Internacional Humanitário (DIH) após a
Segunda Grande Guerra, se fez de forma negativa, por exclusão: entendendo-se por civis
aqueles que não se enquadram na definição de combatente, assumindo-se que são civis em caso
de dúvidas (DEYRA, 2001, p. 119).
Apesar de organizações com objetivos humanitários (laicas ou religiosas), que atuavam
pelo alívio do sofrimento43 provocado por desastres naturais ou conflitos, dividirem espaços
com as forças militares ao longo da história, pode-se afirmar que apenas após o término da
Guerra Fria (1991) e com a reforma das Nações Unidas, desenvolveu-se a reflexão buscando
compreender e caracterizar a comunidade humanitária e definir o que seria um ator
43

Como exemplo significativo dessas instituições laicas ou religiosas, podemos citar a Cruz vermelha
Internacional (1863) e a Ordem dos cavaleiros de Malta (fundada no século XI, na Palestina), originária da
Ordem Militar dos Hospitaleiros.
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humanitário44. Isso não significa dizer que o DIH não reconhecesse anteriormente a
especificidade de determinadas atividades que precisavam ser protegidas no âmbito dos
conflitos. O Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, de 12 de agosto de 1949, relativo
à Proteção de Vítimas dos Conflitos Armados de Caráter Internacional, em seu Capítulo VI,
“Defesa Civil”, Artigo 61, “Definições e campo de aplicação”, apresenta uma lista de
atividades desempenhadas por organizações e instituições, nacionais ou internacionais, estatais
ou privadas, compreendidas por “defesa civil” e de caráter humanitário e que, por isso,
deveriam ser respeitadas e protegidas, bem como seu pessoal, dos efeitos dos conflitos e de sua
violência (JARDIM, 2006, p. 503).
A necessidade de distinguir civis e militares e refletir sobre suas relações no ambiente
humanitário surgiu ao término da Guerra Fria, como consequência natural do incremento da
participação dos últimos em Operações de Não-Guerra sob os auspícios, ou não, das Nações
Unidas. Para que se possa compreender esse processo, cabe tecer algumas considerações sobre
a história das Operações de Paz e sobre suas distintas abordagens ao longo do tempo.
A literatura consultada, que trata da história das Operações de Paz, convencionalmente
divide sua trajetória em fases, as denominando por gerações. Todavia, existe muito pouco
consenso acerca de seu número e quais os fatos pontuariam a transição de uma geração para
outra. Considerando os objetivos desta investigação, a abordagem a ser desenvolvida sobre as
transformações sofridas pelas Operações de Paz prescinde da perspectiva de gerações. Como a
perspectiva que se deseja foca na participação dos militares e dos civis nesse ambiente
operacional específico, a simples divisão das Operações de Paz, em “tradicionais” e
“multidimensionais”45 (BIGATÃO, 2008, p. 18) atende a esse propósito, como será
esclarecido.

44

Segundo o Inter-Agency Standing Committee (IASC), entende-se por Ator Humanitário elementos civis,
nacionais ou internacionais, pertencentes ou não aos quadros das UN, ligados ao governo ou integrantes de
instituições compromissadas com a assistência humanitária, que são compromissados com os princípios
humanitários e engajados com atividades humanitárias (UNITED NATIONS, 2008, p. 11).
45
A divisão utilizada foi proposta por Juliana de Paula Bigatão em “As Operações de Manutenção da Paz das
Nações Unidas no pós-Guerra Fria: o caso dos conflitos armados intra-estatal” , entretando, cabe destacar que a
autora utiliza o termo “multidisciplinar” e não “multidimensional”. A opção pelo último termo se dá em função
da expressão ser comumente empregada entre a comunidade das Nações Unidas para denominar as atuais
Operações de Paz que vão além da atuação do componente militar e que compreendem que a solução de uma
determinada crise humanitária exige abordagens de múltiplos atores.
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2.1 DAS OPERAÇÕES TRADICIONAIS ÀS OPERAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS

Em novembro de 1947, a Assembleia geral da ONU endossou a ideia da divisão da
Palestina e a criação de dois Estados na região: um Judeu e um Árabe. Todavia, a ideia de um
Estado Judeu foi refutada pelos diretamente envolvidos: pelos Estados Árabes e pelos
palestinos. As hostilidades entre árabes e judeus, intensificada com a criação do Estado de
Israel em 1948, levou o Conselho de Segurança, em 29 de maio de 1948, a emitir a Resolução
50, clamando pelo fim das hostilidades na região da Palestina e propondo um armistício
supervisionado por Observadores Militares46. Era criada a United Nations Truce Supervision
Organization (UNTSO), a primeira Operação de Paz47. Esse modelo de Operações de Paz, em
que eram utilizadas como um instrumento para monitorar cessar-fogo, tréguas e acordos de paz
limitados, em que militares realizavam patrulhamentos em regiões de fronteira ou áreas
desmilitarizadas, perdurou até os anos 90. No período compreendido em 1947 e 1987 foram
autorizadas quatorze operações sob essa modelagem (BIGATÃO, 2014, p.15), onde as tarefas
militares eram restritas e existiam, em função das atividades desempenhadas, limitadas
interações com organismos civis. Nessa realidade das Operações de Paz, denominadas
Tradicionais ou de Primeira Geração48, em função das tarefas desempenhadas, a distinção entre
combatentes e não-combatentes fruto das experiências dos conflitos interestatais e que foi
consagrada no DIH, atendia satisfatoriamente as experiências que emergiam em um ambiente
de paralisia do Conselho de Segurança em função do bipolarismo.
O ambiente das Operações de Paz Tradicionais perdurou até os primeiros sinais da
falência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e o fim do mundo bipolar,
46

Além da participação nos contingentes, os atores militares desempenham outras funções no ambiente de uma
operação de paz. Militares podem ser empregados como conselheiros, oficiais ligação e observadores.
Observadores Militares têm por principal atividade reportar a atividade das partes envolvidas em uma crise, em
uma área sobre sua responsabilidade. Normalmente são designados para acompanhar cessar fogos, programas de
desmobilização de pessoal e desarmamento. Diariamente produzem relatórios acusando a normalidade dos
processos ou participando qualquer atividade que possa ser considerada um desrespeito ao acordado, aos direitos
humanos e etc. Um Observador Militar nunca faz uso de armas.
47
Como nos lembra acertadamente BIGATÃO (2014, p.15), a Carta de São Francisco não possui qualquer
referência explícita às Operações de Paz, o que não impediu que essa se convertesse no principal instrumento de
preservação da segurança coletiva.
48
Como missões de primeira geração foram denominadas as respostas das Nações Unidas às crises decorrentes de
conflitos entre Estados. As ações se limitavam a enviar contingentes armados, com pequeno poder de combate, e
civis para monitorar cessar-fogo, patrulhar zonas de exclusão, acompanhar negociações, tréguas e armistícios.
As de segunda geração foram chamadas de missões multidimensionais não-coercitiva, com o foco na prestação
da ajuda humanitária, vigilância da situação dos direitos humanos, supervisão de processos eleitorais,
restauração de infraestrutura e reconstrução do país. As de terceira geração ocorrem sob a égide do capítulo VII,
e relativizam o conceito de soberania dos Estados. Nestas últimas, os conflitos são fundamentalmente
intraestatais (BIGATÃO, 2008).
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quando emergiram forças interestatais contidas até então. Foi nesse ambiente que as Nações
Unidas iniciaram um longo período reflexão sobre o seu papel e que resultaria em profundas
alterações nas Operações de Paz como instrumento para a manutenção da segurança coletiva.
Os anos 80 trouxeram um impactante alargamento do conceito de segurança, até então
compreendido como “terreno” exclusivo da atividade militar, principalmente diante de
problemas internacionais e intraestatais de natureza política e econômica. O término da
bipolaridade de forma pacífica, sem que as duas grandes potências tivessem arrastado o mundo
para um armagedom, fortaleceu o discurso de que a economia era um fator central de
estabilização ou desestabilização da segurança internacional, principalmente em um mundo
onde os Estados se tornavam, cada vez mais, partes integrantes de uma comunidade global
(DIAS, MOTA e RANITO, 2011, p. 4-8). Além da percepção de que aspectos relacionados à
economia eram críticos para a manutenção da segurança internacional, outros fatores foram
identificados como potenciais desestabilizadores da segurança, como a questão ambiental,
fluxos migratórios e a miséria, exigindo não apenas uma mudança de postura por parte dos
Estados Nacionais, mas também por parte da ONU. Essa nova realidade exigiu soluções
coletivas e a participação de “novos atores” que ganhavam voz: ONGs.
O alargamento do conceito de segurança e o fim do bipolarismo que se sinalizava,
naturalmente propiciou a reflexão sobre como seria o mundo que emergiria com a dissolução
da URSS. Nesse contexto, era natural que essa reflexão também ocorresse no âmbito das
Nações Unidas, repensando seu papel e o do Conselho de Segurança na ordem internacional
futura. Considerando o exposto, dois fatos específicos possibilitam reconstruir perfeitamente o
processo que resultou no surgimento das Operações de Paz multidimensionais: a “Comissão
Olof Palme” (1980) e o Reporte do Secretário Geral das Nações Unidas Koffi Annã, quando do
quinquagésimo aniversário da criação da ONU (1995).
Em setembro de 1980 constituiu-se a “Comissão Olof Palme”49 - cujo primeiro relatório
foi emitido em 1982 – condicionada por um ambiente em que as negociações entre as grandes
potências sobre a contenção e diminuição dos arsenais nucleares vivia um verdadeiro momento
de silêncio, de esfriamento e a busca pelo desenvolvimento de novas armas evidenciava-se.

49

Criada em 1980, a Independent Commission on Disarmamentand Security Issues (ICDSI), comumente
conhecida como “Comissão Olof Palme”, era constituída 17 personalidades do primeiro, segundo e terceiro
mundos, ligadas à política e à diplomacia, lideradas por Olof Palme (político sueco, membro do Partido SocialDemocrata e primeiro-ministro da Suécia no período de 1969-76 e 1982-86). Constituída em um momento em
que as negociações entre os EUA e a URSS sobre o desarmamento nuclear havia congelaram e o diálogo entre
as duas potências havia mergulhado em um silêncio, pretendia-se refletir sobre o congelamento estratégico
proporcionado pela ameaça concreta de uma destruição mútua e propor caminhos para o estabelecimento da
segurança internacional.
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Reconhecendo que era impossível travar uma guerra nuclear, já que não existiria um vencedor
e todos os demais países seriam afetados, a comissão reconhecia que a Segurança Internacional
ia além de questões militares e dependia da identificação e reconhecimento dos distintos
interesses dos atores internacionais e de suas diferenciadas e legítimas demandas por
segurança. A obtenção de um ambiente internacional seguro dependia da correta busca por
pontos de convergência (PALME, 1982, p. 4).
No country can hope to win military advantage by out-running it’s competitor in a
economically costly arms race. All countries are hurt by the economically costly arms
race. All countries are hurt by economic of difficulties of the major economies.
Common security is not only a matter of freedom from military fear. It’s objective is
not only to avoid being killed in nuclear apocalypse, or in a border dispute, or by a
machine gun in one’s own village. It’s objective, in the end, is to live a better life: in
common security and common prosperity (PALME, 1982, p. 16).

Muito além das questões do âmbito militar, a comissão reconhecia a desigualdade
social e a pobreza como fatores desestabilizadores da segurança internacional e, da mesma
forma, apontava que os conflitos interestatais são geradores de outros problemas, muitas vezes
de solução mais difícil que o conflito em si. Segundo o relatório, a guerra gera movimentos
populacionais compulsórios e causa grave sofrimento humano. A comissão entendia que os
Estados não deviam abrir mão de seu legítimo direito de defesa, mas deviam evitar uma
escalada armamentista. A busca por um equilíbrio militar devia ser o objetivo das grandes
potências e os recursos desviados desse destino direcionados ao combate à pobreza, uma das
reais ameaças à paz. A paz necessitaria de uma cooperação entre os Estados, que deveriam
buscar a construção de uma realidade social melhor nos países menos desenvolvidos. Para a
comissão os Estados deveriam se empenhar na construção de uma “segurança comum”. Como
é perceptível, o conteúdo do relatório Olof Palme contém os germes de duas ideias
fundamentais que nortearam a mudança das operações Tradicionais para as Multidimensionais:
o princípio da segurança humana e a ideia de que a economia, as desigualdades sociais, a
miséria e os fluxos migratórios compreendem ameaças à segurança internacional.
O desenho de um novo cenário de ameaças identificadas e sem as “travas” que
paralisavam o Conselho de Segurança, em função do desmoronamento da URSS, proporcionou
a multiplicação de resoluções autorizando o emprego do instrumento Operações de Paz.
Em 1995, no documento intitulado Supplement to an agenda for Peace: Position paper
of the Secretary General on the occasion of the fiftieth anniversary of the United Nations, o
Secretário Geral das Nações Unidas (SGNU), Koffi Annã, reconheceu a ocorrência de
profundas mudanças no volume e na natureza das atividades promovidas pelas Nações Unidas
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em prol da paz e da segurança. O texto possui um significado especial, por representar uma
espécie de “atestado de nascimento” das Operações de Paz Multidimensionais. Em sintonia
com as conclusões do relatório Olof Palme, apesar de se distanciarem no tempo doze anos, o
SGNU reconhecia que algo havia mudado no ambiente das crises humanitárias e nas
interferências das Nações Unidas desde 1987, e que essas mudanças, mais do que sua
expressão quantitativa, manifestavam profundas alterações qualitativas. O texto de Koffi Annã
reconhecia que o fim da Guerra Fria havia removido barreiras que continham movimentos
intestinos nos novos Estados e que eram movidos por razões religiosas, étnicas, e marcados por
extrema violência.
Of the five peace-keeping operations that existed in early 1988, four related to interstate wars and only one (20 per cent of the total) to an intra-state conflict. Of the 21
operations established since then, only 8 have related to inter-state wars, where as 13
(62 per cent) have related to intra-state conflicts, though some of them, especially
those in the former Yugoslavia, have some inter-state dimensions also. Of the 11
operations established since January 1992 all but 2 (82 per cent) relate to intra-state
conflicts (UNITED NATIONS, 1995, p. 3).

Dos vinte e cinco conflitos ocorridos em 1996, todos eram de natureza intraestatal e
tinham como raízes rivalidades étnicas ou de facções, rivais que tinham sido obrigados a viver
juntos pela moldura coercitiva dos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos da
América (EUA) e da ex-URSS (LA MAISONEUVE, 1988, p. 175-176, apud BIGATÃO,
2008, p. 273).
O texto de Kofi Annã anunciava o advento de uma nova abordagem das Nações Unidas
acerca das Operações de Paz: as Operações Multidimensionais50. No seu parágrafo 34, o
relatório reconhece que a nova modelagem assumida pelas Operações de Paz tem conduzido a
críticas. As novas operações têm sido percebidas como parciais, particularmente em função de
uma nova postura da ONU onde se relativizava o consentimento das partes envolvidas no
conflito como pré-requisito para o estabelecimento de uma Operação de Paz51 e da ampliação
do uso da força para além da autoproteção. Três aspectos foram determinantes nessas
mudanças: a necessidade de proteger Operações Humanitárias durante os conflitos, prover
segurança às populações em áreas designadas e promover a reconciliação nacional em
velocidade maior do que os Estados ou outros contentores estariam dispostos. Percebe-se que o
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Multi-dimensional United Nations Peacekeeping Operations- United Nations peacekeeping operations
comprising a mix of military, police and civilian components working together to lay the foundations of a
sustainable peace (DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS (DPKO), 2008, p. 97).
51
As Operações de Paz denominadas Tradicionais se desenvolvem em um ambiente em que o consentimento das
partes no conflito era o fundamental para o desdobramento de contingentes e observadores.
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relatório reconhecia que o ambiente operacional havia modificado e que a presença de civis
engajados na assistência humanitária52 se tornava um elemento constante.
Cabe destacar que o término da Guerra Fria não constituiu sozinho a moldura que
condicionou e conduziu a um reposicionamento das Nações Unidas e isso fica muito evidente
na fala de Koffi Annã. As ações fracassadas da comunidade internacional como em Ruanda,
em 1994, e no Kosovo, em 1999, intensificaram as críticas ao papel da ONU e resultaram em
um aumento da pressão, por parte de ONGs e Estados para que a instituição modificasse sua
postura, desenvolvesse uma nova perspectiva das Operações de Paz e agissem de forma mais
efetiva na prevenção das crises humanitárias.
No Relatório do Secretário Geral - Prevenção dos Conflitos Armados (2002) pode-se
constatar que, nos estudos realizados previamente pela ONU e pela Organização da Unidade
Africana (OUA), foram detectadas evidências do genocídio evitável em Ruanda e que o
emprego de um efetivo de cinco mil homens teria sido suficiente para travar o massacre em
planejamento. Os números financeiros projetados para a intensificação de efetivos da ONU
também são significativos. Segundo a Comissão Carnegie (citada no mesmo documento), os
custos de uma operação com os referidos efetivos teria sido de 500 milhões de dólares anuais e
as medidas de prevenção 1.300 milhões de dólares, contra os significativos 4.500 milhões de
dólares gastos nas atividades de assistência humanitária pós-genocídio (CAZUMBA, 2012, p.
8). Conclui-se que, no caso da crise de Ruanda, ampliar o efetivo militar e intensificar o uso da
força era mais econômico do que o esforço empregado em ações para amenizar os impactos da
violência decorrente.
A multiplicação de Operações de Paz e dos efetivos militares empregados 53, bem como
da presença de civis em função da abordagem multidimensional, exigia uma adequação
institucional e a formulação de políticas, orientações e normas que “regulassem” as relações
cada vez mais constantes e intensas entre civis e militares. Em resposta a essas demandas, o
que o início dos anos 90 vivenciou foi a estruturação do sistema de ajuda humanitária das
Nações Unidas, com a criação de um corpo específico institucional para lidar com a questão e o
desenvolvimento, sistematização e registro da Doutrina de Coordenação Civil-militar das
Nações Unidas.
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“Humanitarian assistance is aid to an affected population that seeks, as its primary purpose, to save lifes and
alleviate suffering of crisis affected population” (UNITED NATIONS, 2008, p. 39)
53
Entre 1987 e 1994 o número de resoluções aprovadas pelas UN quadriplicou e triplicou a autorização de novas
Operações de Paz. Da mesma forma, a forças envolvidas nas operações saltaram de um pouco mais de 10 mil
para 70 mil no mesmo período (BIGATÃO, 2014, p. 17).
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2.2 A ESTRUTURA E A COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA
A resolução 46/182 “Strengthening of the coordination of humanitarian assistance of
the United Nations”, de 19 de dezembro de 1991, representa um marco importante do processo
de constituição do sistema de ajuda humanitária. A resolução, em linhas gerais, pode ser
dividida logicamente em duas grandes partes: uma onde se estabelecem os princípios
(conceitos) norteadores da prática humanitária e uma segunda parte, que define os mecanismos
organizacionais e constitui estruturas que teriam a responsabilidade de realizar a coordenação
da ajuda humanitária. Quanto à estrutura do sistema de ajuda humanitária, duas instituições
foram constituídas em resposta à resolução 46/182, com a responsabilidade de promover a
coordenação civil-militar: o Department of Humanitarian Affairs (DHA), em abril de 1992, e a
Inter-Agency Standing Committee (IASC), em 1995.
O DHA, anteriormente denominado Office of the United Nations Disaster Relief
Coordinator (UNDRO)54, se converteu no UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (OCHA), em 1998. O OCHA é parte do secretariado das Nações Unidas e a
organização responsável por reunir os atores humanitários e oferecer uma resposta coerente e
coordenada às emergências. Para atender esse fim, é estabelecido o papel de Emergency Relief
Coordinator (ERC), que desempenha suas atividades com o Secretário Geral do Comitê
Permanente das Agências (IASC) na liderança, coordenação e facilitação da assistência
humanitária.
Assim como o OCHA, o IASC nasceu em resposta à Resolução da Assembleia Geral
das Nações Unidas 46/182, que reconhecia que essa nova realidade de atores no interior das
Operações de Paz exigia uma forte coordenação da assistência humanitária. Em 1993, com a
Resolução 48/57, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o IASC como a
instituição primária na coordenação da assistência humanitária interagências (Welcome to
IASC, 2010). O IASC compreende o único fórum a reunir as principais organizações do
“sistema ONU” e organizações humanitárias não pertencentes a esse sistema.
A resolução 46/182 não trata da Coordenação Civil-militar, mas está orientada para a
coordenação entre os elementos civis envolvidos na assistência humanitária. Entretanto, no seu
conteúdo encontra-se uma das ideias base do sistema de ajuda humanitária e de todo sistema de
coordenação: a assistência humanitária deve ser orientada pelos princípios da Neutralidade,
Humanidade e Imparcialidade.
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Resolução da Assembleia Geral 2816 (XXVI), de14 de dezembro de 1971.
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Apesar da multiplicidade de organizações envolvidas na assistência humanitária, com
propósitos, objetivos, campos de atuação distintos e histórias particulares, como CICV, New
Horizon e os Médicos Sem Fronteira (MSF), por exemplo, pode-se afirmar que os princípios da
Neutralidade, Humanidade e Imparcialidade representam um elemento marcante de unicidade
das organizações civis envolvidas na assistência humanitária, estando presentes nas diversas
publicações de diferentes instituições. A interiorização desses princípios, verdadeiros valores,
pelos indivíduos que militam nessas organizações proporcionou a constituição de um conjunto
de comportamentos comuns e uma visão de mundo compartilhada.
O princípio da Humanidade, entendido como combate ao sofrimento humano onde quer
que se encontre, é tributário de três tradições distintas: uma originária dos Estados beligerantes
que acordavam procedimentos buscando mitigar o sofrimento provocado pelas ações de guerra,
outra nascente das práticas privadas de prestação da caridade, estando esta muito ligada às
atuais OAHs e, obviamente, a originada com o trabalho de Henri Dunant que conduziu à
criação do CICV e extrapolou seu universo original, orientando também atividade militar
(WALKER, 2004, p. 1 apud CAZUMBA, 2012, p. 19). Cabe o destaque de que o princípio da
Humanidade é o valor maior norteador da atividade humanitária, enquanto para os militares é o
que impossibilita que os conflitos se convertam em realidades bárbaras.
Os conceitos de Neutralidade e Imparcialidade, além da inequívoca importância como
bases da assistência humanitária, impactam a relação entre atores humanitários e militares. A
Neutralidade, entendida como uma condição que deve ser buscada e mantida pelos envolvidos
na assistência humanitária, significa que toda a ação deva ser realizada sem comprometimento
com posições partidárias, com partes envolvidas nos conflitos ou com controvérsias de
natureza religiosa ou ideológica. A manutenção de sua condição de neutralidade explica
maiores e menores resistências por parte das ONGs em se relacionarem com os contingentes
militares nas Operações de Paz. Quanto a Imparcialidade, também relacionada a como a ajuda
humanitária deve ser prestada, aponta que o esforço humanitário não pode ser guiado por
nenhum outro valor além do princípio da Humanidade. Distinções étnicas, nacionalidade ou
religião não orientaram a assistência humanitária, a qual deve ser guiada por considerações
como a necessidade e a urgência (UNITED NATIONS, 2008, p. 49).
Enquanto o princípio da Humanidade encontra-se incorporado pelos militares, os
princípios da Neutralidade e Imparcialidade são valores estranhos aos atores militares, cuja
posição, por essência, é sempre comprometida, seja pela sua relação com o Estado, com o
partido ou pela missão.
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2.3 A CONSTITUIÇÃO DA DOUTRINA CIMIC DAS NAÇÕES UNIDAS

Como já abordado, civis e militares sempre interagiram nos conflitos e quando da
ocorrência de desastres naturais. Todavia, nas situações de conflito, a distinção entre militares e
não-militares fundava-se na perspectiva das leis humanitárias internacionais, basicamente na
distinção entre combatentes e não-combatentes, com ênfase na proteção destes últimos e
identificando não-combatentes, basicamente, por exclusão. Como se tentou demonstrar, o DIH
reconhecia, inclusive, a existência de organizações que desenvolviam a assistência humanitária
e, por isso, deveria ser também protegidas. Além desse reconhecimento, pode-se afirmar que
no DIH encontra-se, não de forma explícita, a ideia de “espaço humanitário”, um dos conceitos
chave para se compreender o desenvolvimento da Doutrina de Coordenação Civil-militar das
Nações Unidas.
Cabe o esclarecimento de que o conceito de “espaço humanitário” foi utilizado pela
primeira vez no âmbito de uma ONG, por Rony Brauman, 55em uma tentativa de denominar o
que se compreendia ser um ambiente, mais do que espacial, onde as organizações humanitárias
atuariam. Sua primeira menção, entretanto, ainda carecendo de sistematização, ocorreu no
contexto dos conflitos na América Central, condicionados pela Guerra Fria (BOURDEAUBRASSARD, 2010).

O termo nos anos 90 foi apropriado pelo CICV e por diversas

organizações e, ainda hoje, não apresenta uniformidade. Pode-se, entretanto, identificar alguns
aspectos comuns aos conceitos existentes: a) o acesso físico das organizações nacionais e
internacionais às populações em necessidade; b) a aderência das organizações humanitárias aos
princípios humanitários que norteiam a ação humanitária; c) o ambiente operacional em que
essas instituições atuam, particularmente em relação aos aspectos relacionados à segurança; e
d) a capacidade das comunidades em situação de fragilidade, acessarem a assistência
humanitária

e

proteção

(HUMANITARIAN

POLICY

GROUP

-

OVERSEAS

DEVELOPMENT INSTITUTE, 2010, p. 1).
Como foi anteriormente tratado, o surgimento de uma nova realidade, onde
predominavam operações de caráter multidimensional, com objetivos políticos, militares, de
apoio à organização do Estado e de defesa de direitos civis, entre outros, representou a
intensificação das interações entre militares e civis envolvidos na assistência humanitária.
Havia a necessidade de melhor compreender os papéis dos elementos civis e militares, definir
seus campos de atuação específicos e coordenar as interações que se estabeleceriam,
55

Médico francês e um dos primeiros membros de Médicos Sem Fronteiras, exercendo a presidência de 1982 a
1994.
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favorecendo ao atingimento dos objetivos e mandatos específicos das diversas organizações.
Era fundamental desenvolver uma doutrina que orientasse o trabalho de todos de forma
harmônica, evitando interferências mútuas.
No entanto, destaca-se que em momento algum ou em qualquer documento elaborado
pelas Nações Unidas, o conjunto de políticas, orientações, diretivas e normas foi denominado
como uma doutrina, por razões muito óbvias. O termo doutrina tem sua origem no termo latino
doctrina, derivado de doceo, o mesmo que ensino. Assim, seu significado mais remoto está
relacionado ao ensino de uma disciplina específica. Ao longo do tempo a expressão perde seu
significado original, passando a designar um conjunto de teorias, princípios e ideias,
organicamente relacionados, compreendendo os fundamentos de uma área do pensamento ou
da religião. A palavra com íntima relação com a religião, foi contaminada pela percepção de
que uma doutrina é algo entendido como verdade, imutável, sem flexibilidade. Essa ideia de
uma verdade imutável, com pouca flexibilidade, a ser ensinada, provavelmente explique a
recusa em utilizar a expressão doutrina para se referir ao conjunto de políticas, princípios e
normas que orientam a atividade dos civis e militares nas Emergências Complexas e em
desastres naturais. Levando-se em consideração que todos os conhecimentos criados e
desenvolvidos sobre a coordenação entre civis e militares, na realização da assistência
humanitária, compreendem uma sistematização de experiências compartilhadas pela
comunidade humanitária (das Nações Unidas e além das Nações Unidas), pode-se afirmar, sem
temor, que esse conjunto compreende, na prática, um corpo doutrinário, não rígido, mais
dinâmico, que nesta pesquisa denominar-se-á Doutrina de Coordenação Civil-Militar das
Nações Unidas. Em termos práticos, nascida da transformação das Operações de Paz, a
Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas se propõe a responder questões
necessárias como: nas dimensões estratégica, operacionais e táticas, de que forma e quando
civis devem trabalhar ou não, em conjunto com militares em prol de objetivos humanitários?
Inicialmente, a reflexão sobre a relação entre civis e militares não foi direcionada ao
ambiente de conflitos, ou melhor, das Emergências Complexas. O constante emprego de
recursos militares em resposta aos desastres naturais e a presença de instituições humanitárias
no mesmo ambiente operacional, exigiu o estabelecimento de uma orientação sobre a
coordenação entre os diferentes atores.
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2.3.1 Princípios Orientadores e Operacionais das Relações Civis-Militares: o uso de
recursos militares.

Dois anos após a sua constituição, o IASC apresentou os primeiros esforços em prol da
sistematização da coordenação humanitária, com impacto direto na relação com os atores
militares: o “Report of the task Force on the Use of Military and Civil Defense Assets in
Support of Humanitarian Operations”, de setembro de 1995, e o “IASC Priciples on MilitaryCivilian Relations”, de janeiro do mesmo ano. Os dois documentos são o produto de uma força
tarefa, constituída em março de 1995, com o objetivo de produzir princípios orientadores e
princípios operacionais, respectivamente, quanto ao uso de recursos militares 56.
Em linhas gerais os documentos reafirmam os princípios da Humanidade, Neutralidade
e Imparcialidade como norteadores da assistência humanitária e enfatizam que os princípios da
Neutralidade e da Imparcialidade não devem apenas orientar o comportamento dos atores
humanitários, mas devem ser percebidos e reconhecidos como comportamentos por aqueles
que são beneficiados pela a ajuda humanitária.
No “Report of the task Force on the Use of Military and Civil Defense Assets in Support
of Humanitarian Operations” (1995) são apresentados princípios orientadores que se serão
retomados no “IASC Priciples on Military-Civilian Relations” (1995), sistematizados como
princípios operacionais. No “IASC Priciples on Military-Civilian Relations” observa-se
claramente a intensão em se estabelecer orientações acerca das interações naturais entre atores
humanitários e militares em um ambiente de crise humanitária. O documento destaca que a
decisão por se utilizar recursos militares deve ser tomada pelas organizações humanitárias e
não por representantes e autoridades políticas, bem como a decisão por utilizar esses recursos
deve ser norteada pelo princípio da Humanidade. Optando-se pelo uso desses recursos,
enfatiza-se que a operação humanitária não deve perder sua natureza civil, devendo a
autoridade e controle das ações ser detido pela organização humanitária responsável pela
operação.
Dois aspectos salientados nos documentos são de extrema importância, especificamente
para esse trabalho, e constaram de outros documentos elaborados posteriormente: o primeiro é
o princípio de que recursos militares, de qualquer natureza, devem ser empregados apenas
56

Em 1994, antes dos documentos do IASC, são publicadas as “Oslo GuideLines,”, como ficou conhecido o
documento “Guidelines on the use of military and civil defence assets in disarter relief”, já havia tratado do
emprego de recursos militares em desastres naturais, reconhecendo o papel de complementariedade dos recursos
civis e militares.
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como último recurso e o segundo, trata-se da orientação de que o envolvimento de pessoal
militar em atividades de assistência humanitária direta deve ser evitado.
Antes de prosseguir, esclarecer-se-á o que a comunidade humanitária e a Doutrina de
CIMIC das Nações Unidas entendem por Assistência Direta.
A doutrina em questão reconhece três tipos de tarefas relacionadas à assistência
humanitária, de acordo com a intensidade do contato com a comunidade vulnerável em uma
crise humanitária: a Direta, a Indireta e o Apoio de Infraestrutura. A Assistência Direta é a
distribuição de itens diretamente à população vitimada por um desastre natural ou emergência
complexa. A Indireta contempla as atividades de transporte de alimentos, de bens e de pessoal
de socorro e saúde. As atividades de Apoio de Infraestrutura envolvem a prestação de serviço
de recuperação de infraestruturas básicas, como estradas, de energia, de abastecimento de água,
fundamentais para amenizar o sofrimento da população atingida, mas que não implica contato
com a mesma (UNITED NATIONS, 2008, p. 40). A prestação dessas distintas formas de
assistência por militares dependerá de situações específicas e das formas de coordenação entre
atores civis e militares possíveis de serem estabelecidas (tratar-se-á, oportunamente).
Em 14 de setembro de 2001, em prosseguimento à reflexão sobre a utilização de
recursos militares, o IASC endossou o documento denominado “Use of Military or Armed
Escorts for Humanitarian Convoys – Discussion Paper and Non-Binding Guidelines”, que
ficou conhecida como “Armed Escorts Guidelines”. O propósito do paper era atender ao
questionamento dos atores humanitários sobre quando utilizar ou não escoltas militares em prol
da segurança de comboios humanitários, não se tratando de um documento de caráter
impositivo, mas de orientação. O documento é divido em duas partes fundamentais: a primeira
parte analisa a conjuntura e o contexto político mais amplo em que se encontra inserido o
esforço humanitário. No documento conclui-se que, devido a mudanças na natureza do conflito
e na natureza da assistência humanitária, são necessárias escoltas militares ou armadas,
entretanto, apenas em situações específicas. Nessas situações, as escoltas devem ser um recurso
utilizado com parcimônia e apenas de acordo com diretrizes claras e objetivas. A segunda parte
tem um caráter prescritivo, pois aborda em que situações e como deve se lançar mão de
escoltas militares. Em março de 2013, o documento viria a sofrer uma atualização, mas pode-se
afirmar que foi mantida a essência do documento original.
Deve-se compreender que existe uma íntima relação do conteúdo do “Armed Escorts
Guidelines” (2001) e os papers de 1995. Apesar de tratarem de questões específicas, ambos
têm como centralidade a relação entre civis e militares e de como as capacidades e recursos
militares são um ativo que deve ou não ser empregado pelos primeiros.

72

Sobre o contexto político que faz referência o “Armed Escorts Guidelines” (2001), o
documento reconhece que até os anos 50 do século XX, os conflitos tratavam-se de confrontos
entre Estados que empregavam suas forças regulares. Nesse ambiente, a comunidade
humanitária, particularmente o CICV, realizava a ajuda humanitária com o consentimento dos
envolvidos, que reconheciam como legítima a atuação dessas organizações previstas no DIH. O
CICV foi durante muito tempo praticamente a ONG hegemônica na prestação da assistência
humanitária. Contudo, no período 1950-2000 proliferaram conflitos intraestatais e guerras de
insurgência, com o predomínio do emprego de forças irregulares, muitas vezes associadas com
atividades criminosas, enquanto se observou um crescimento substantivo das ONGs envolvidas
na prestação de ajuda humanitária. Com conexões e origens, muitas vezes, religiosas ou
étnicas, essas ONGs sofrem com a degradação da percepção sobre suas imparcialidades. Essa
nova realidade veio acompanhada de uma mudança de comportamento por parte da
comunidade humanitária que anteriormente evitava o confronto com as partes envolvidas, mas
no presente, tem propósitos que se chocam com as algumas práticas militares. Como exemplo,
o documento destaca que a utilização da fome como arma era no passado entendida como um
recurso legítimo nos conflitos e, de certa forma, ainda o é se a considerarmos como a
consequência de bombardeios seletivos, bloqueios econômicos e sanções econômicas, não
sendo aceito atualmente pela comunidade humanitária (UNITED NATIONS , 2008, p. 75-77).
Considerando o contexto apresentado, o documento empreende uma reflexão sobre as
implicações da aproximação dos atores humanitários dos atores militares e da potencial
possibilidade da perda da condição de neutralidade e imparcialidade. Atenta que existem
situações em que essa aproximação, mais especificamente materializada na utilização de
escoltas armadas para realizar a assistência humanitária, deve ocorrer. O exemplo do conflito
entre a Bósnia e a Herzegovina seria significante. Durante o conflito, as ONGs humanitárias
ficaram impossibilitadas de realizar o transporte de alimentos e itens de saúde à população
afetada pela crise. Nesse caso, em que os recursos militares compreendem a única alternativa
existente, a aproximação deve ocorrer, visto que os princípios da Humanidade e da
Necessidade devem prevalecer sobre os demais.
A essência do documento pode ser traduzida em poucas máximas. A primeira, o
reconhecimento de que a aproximação entre atores humanitários e militares pode comprometer
os princípios basilares da assistência humanitária. Um segundo ponto, é a ideia de que recorrer
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aos militares, fazendo uso de suas capacidades, deve ser sempre o último recurso 57, quando não
existir outra opção à militar. Como terceiro ponto, a ideia de que o princípio da Humanidade e
da Necessidade devem se sobrepor aos demais e orientar a decisão de realizar essa
aproximação. Em outras palavras, que as ações da comunidade humanitária devem ser movidas
pelo objetivo aliviar o sofrimento humano e por nenhum outro fator estranho.
Outro aspecto que merece destaque é o surgimento no texto do conceito de espaço
humanitário, já anteriormente tratado, entendido como ambiente de atuação da ONGs
humanitárias e que deve ser preservado.

2.3.2 O desenvolvimento da Doutrina de CIMIC das Nações Unidas

A intensificação das missões multidimensionais, com a presença e a interação entre
militares e civis, exigia um posicionamento das Nações Unidas além das interações em
catástrofes naturais e do uso de recursos militares. Era necessário um maior detalhamento sobre
essa relação no ambiente das Operações de Paz.
Fruto destas preocupações, outros papers e diretrizes foram publicadas com o objetivo
de sistematizar e difundir uma doutrina sobre as relações civis-militar. Dentre estes, dois
documentos são fundamentais para que se possa compreender o que se denomina aqui de
Doutrina CIMIC das Nações Unidas: as “Guidelines on the Use of Military and Civil Defence
Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies” (MCDA
Guidelines), de 2003, e “The IASC Reference Paper on Civil-Military Relationship in Complex
Emergencies, publicado em 2004.
As MCDA Guidelines foram o produto de um grupo diversificado de representantes da
comunidade humanitária internacional como: o Department Of Peacekeeping Operations
(DPKO), o United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), o UNITED
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), o World Food Program (WFP), a World
Health Organization (WHO), a International Cultural Diversity Organization (ICDO), a
International Council of Voluntary Agencies (ICVA), a North Atlantic Treaty Organization
(NATO), e várias outras instituições. O documento passou por uma primeira revisão em 2006,
57

A expressão “último recurso” trata-se de um conceito bem definido e encontra-se nas Guidelines on the use of
Military and Civil Defense Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies
(2006) e nas OSLO Guidelines (2007). Entende-se como último recurso quando são satisfeitos três critérios
básicos: capacidade singular – quando inexiste equivalente capacidade entre os recursos civis existentes;
oportunidade- a urgência da necessidade exige ação imediata e, nesse caso, o componente militar, em função de
sua natureza, possui capacidade pronta resposta; e tempo limitado – todo e qualquer emprego de recursos de
natureza militar deve ter uma moldura temporal limitada, o mesmo ocorrendo quanto à escala.
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mas também não sofreu alterações significantes. Ao contrário das Oslo Guidelines, voltadas
para as situações de catástrofes naturais, as MCDA Guidelines tratam do emprego de recursos
militares e civis no ambiente das Emergências Complexas58, o ambiente propriamente das
Operações de Paz.
As MCDA Guidelines compreendem um documento mais completo que os tratados
anteriormente. Em primeiro lugar, apresenta um conjunto de conceitos fundamentais ao
perfeito entendimento da atividade de Coordenação Civil-Militar como: Emergência
Complexa, Empreendimento Operacional Humanitário, Controle Civil, último recurso,
Assistência Humanitária e suas formas, Assistência Direta, Indireta e Suporte de Infraestrutura
e, inclusive, o conceito de Humanitarian Civil Military Coordination (CMCoord), este último
que será explorado mais adiante.
Quanto às práticas de Assistência Humanitária, estabelece em que condições cada uma
delas poderá ser realizada pelo componente militar. O quadro abaixo extraído da MCDA
Guidelines constante da coletânea Civil-Military Guidelines & Reference for Complex
Emergencies, editado pela OCHA em 2008, permite melhor compreender as circunstâncias do
emprego dessas práticas.
Figura 1 – Tipos de Assistência e ambiente de aplicabilidade

Fonte: UNITED NATIONS, 2008, p.40 (tradução nossa)

Como fica evidenciado no quadro, são reduzidas as circunstâncias em que a Assistência
Direta pode ser realizada por militares. Nas situações em que o emprego da violência pelo
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O documento é um dos primeiros a utilizar o conceito.
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poder militar se faz constante e necessária, a Assistência Direta e, inclusive, a Indireta, não é
admitida.
As razões das supracitadas restrições são encontradas no perfeito entendimento do
empreendimento operacional humanitário59. As ONGs, muitas vezes desdobradas no terreno
antes do aprofundamento de uma crise e da chegada da ONU, e mesmo antes dos contingentes
militares, desenvolvem suas atividades orientadas pelos princípios humanitários da
neutralidade, da imparcialidade e humanidade. Seus empreendimentos, sua existência e
reprodução, dependem da construção de um espaço percebido como neutro e imparcial, em
outras palavras, da preservação de um espaço humanitário. Essa preservação exige uma clara
distinção entre membros da comunidade humanitária e militares, que pode ser assegurada
evitando-se a prática de determinadas atividades, que são a razão de ser da comunidade
humanitária, por militares (UNITED NATIONS, 2008, p. 30, 41).
Além da necessidade da distinção das atividades militares das humanitárias, as MCDA
reafirmam o princípio, já manifestado nas “Armed Escorts Guidelines” e nos papers de 1995,
do emprego de meios militares como último recurso, que devem ser únicos em capacidade e
disponibilidade. Esse emprego deve ser objetivamente limitado em tempo e escala. Alerta que
o seu uso indiscriminado compromete a percepção da neutralidade e da imparcialidade e cria
dependências. Obviamente, é inequívoca a prontidão dos meios e recursos militares, todavia, o
seu emprego recorrente, em função de sua disponibilidade e capacidade de reação imediata,
inviabiliza que o setor civil da sociedade em crise e as ONGs desenvolvam soluções
sustentáveis e duradouras, criando dependência.
O emprego de recursos militares em uma operação humanitária não deve comprometer
o caráter civil da mesma. A autoridade das organizações humanitárias líderes da missão
humanitária permanece. Isso não significa que esses recursos estarão sobre o comando e
comando e controle dos civis. Em se tratando de uma operação de resposta humanitária sob a
égide da ONU os recursos militares e civis serão denominados UN MCDA.

59

“ Key element for humanitarian agencies and organizations when they deploy, consists of establishing and
maintaining a conducive humanitarian operating environment (this is sometimes referred to as "humanitarian
space"). The perception of adherence to the key operating principles of neutrality and impartiality in
humanitarian operations represents the critical means by which the prime objective of ensuring that suffering
must be met wherever it is found, can be achieved. Consequently, maintaining a clear distinction between the
role and function of humanitarian actors from that of the military is the determining factor in creating an
operating environment in which humanitarian organizations can discharge their responsibilities both effectively
and safely. Sustained humanitarian access to the affected population is ensured when the receipt of humanitarian
assistance is not conditional upon the allegiance to or support to parties involved in a conflict but is a right
independent of military and political action” (UNITED NATIONS, 2008, p. 41).

76

O contato inevitável entre militares e civis e a necessidade de se preservar o espaço
humanitário exige o estabelecimento de uma estreita coordenação para que se evite a
superposição de esforços, a invasão do espaço humanitário e sua erosão. Nesse contexto, o
documento apresenta o conceito “UN Humanitarian Civil Military Coordination” (UNCMCoord), que compreenderia a atividade de coordenação essencialmente desenvolvida pelos
integrantes da comunidade humanitária, sob uma perspectiva humanitária.
The essential dialogue and interaction between civilian and military actors in
humanitarian emergencies that is necessary to protect and promote humanitarian
principles, avoid competition, minimize inconsistency, and when appropriate, pursue
common goals. Basic strategies range from coexistence to cooperation. Coordination
is a shared responsibility facilitated by liaison and common training (UNITED
NATIONS, 2008, p. 11, 44).

Deve-se atentar que no conceito de UN-CMCoord civis e militares são referenciados
como atores, o que tem um significado muito mais profundo do que possa aparentar. As
MCDA, entretanto não desenvolvem essa questão, que será contemplada detalhadamente em
uma publicação no documento já citado, “Civil-Military Relationship in Complex Emergencies
– An IASC Reference Paper” de 28 de junho de 2004. No “IASC Reference Paper”,como o
documento ficou popularizado, pode-se afirmar já encontrarem reunidos e sistematizados os
principais elementos da Doutrina de CIMIC das Nações Unidas.
No “IASC Reference Paper” (2004), foram reunidos os principais elementos da doutrina
que se encontravam dispersos nos documentos anteriores, logo é uma publicação de caráter
sistematizador. Nela caracteriza-se a nova realidade das Operações de Paz como o novo
formato de ação da ONU, onde civis e militares dividem um mesmo e novo espaço, com uma
decorrente erosão das fronteiras entre o espaço humanitário e o espaço militar. O documento
explicita que essa interação pode incorrer em interferências mútuas capazes de sacrificar os
objetivos particulares de cada parte. Nesse sentido, fornece orientações sobre quando e onde
coordenar com militares na perseguição dos objetivos humanitários.
O documento adverte que, apesar da antiga distinção entre combatentes e não
combatentes, utilizado no DIH, continuar em utilização, essa não ajuda a compreender
satisfatoriamente as diferenças entre os distintos participantes de uma Operação de Paz
Multidimensional. Na Doutrina de CIMIC das Nações Unidas, combatentes e não combatentes
cede lugar aos termos atores humanitários e atores militares. Segundo o IASC, entende-se por
ator humanitário elementos civis, nacionais ou internacionais, pertencentes ou não aos quadros
das Nações Unidas, ligados ao governo ou integrantes de instituições compromissadas com a
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assistência humanitária, que orientam suas ações pelos princípios humanitários e são engajados
em atividades humanitárias. Em contraposição, define-se ator militar como os componentes de
forças militares de Estados ou Regionais/Intergovernamentais, que se encontram submetidos a
uma cadeia de comando hierárquica, estando armados ou desarmados (UNITED NATIONS,
2004, p.11). O conceito abrange um amplo espectro de indivíduos, como membros de forças
locais ou nacionais, forças multinacionais, tropas de Paz sob a égide da ONU, observadores
militares internacionais, forças de ocupação, tropas regionais e outras tropas oficiais
organizadas.
Ao reconhecer dois tipos de atores, orientados por dois conjuntos distintos de valores e
não mais pelo fato de se estar ou não portando uma arma, supera-se a condição que definia o
pertencimento de um indivíduo ao grupo de combatentes ou não combatentes. É fundamental
compreender a inadequação dos conceitos combatente e não combatente nessa realidade
multidimensional das Operações de Paz.

Observadores Militares (Military Observers -

MILOB) e Oficiais de Ligação (Military Liason Officers – MLO) são proibidos de portarem
armas no desempenho das suas atividades, logo se inserem na categoria de não combatentes,
porém, os valores que representam são completamente distintos dos civis e, principalmente,
dos atores humanitários, por mais que estejam inseridos em uma mesma missão.
Como já destacado anteriormente, a chave para o perfeito convívio entre esses distintos
atores é a coordenação. Em relação à coordenação, especificamente o conceito de CIMIC
(UNITED NATIONS, 2008 p. 11), é emblemático que o documento apresente uma definição
idêntica a de UN-CM Coord apresentada no MCDA (UNITED NATIONS, 2004, p. 44). O que
faz pensar que em termos práticos o que foi denominado neste trabalho por Doutrina de
Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas seja o que a ONU denomina por UN-CM Coord.
O IASC Reference Paper reconhece existir no âmbito do DPKO outra definição de
CIMIC, que pode ser encontrada na DPKO Policy on Civil-Military Coordination de 09 de
setembro de 2002, anterior ao IASC Reference Paper (de junho de 2004). Segundo esse
documento, “UN Civil-Military Coordination is the system of interaction, involving exchange
of information, negotiation, de-confliction, mutual support, and planning at all levels between
military elements and humanitarian organizations, development organizations, or the local
civilian population, to achieve respective objectives”(UNITED NATIONS, 2002, p. 2). O
conceito apresentado pelo DPKO, apesar de distinto do apresentado nos documentos do IASC,
é melhor compreendido quando se realiza a leitura de todo o documento. Com a leitura,
percebe-se que seu conteúdo não conflita com os princípios e orientações da Doutrina CIMIC
das Nações Unidas encontradas nos documentos já apresentados e comentados. Nele pode-se
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identificar os seguintes aspectos sobre a atividade militar em uma Operação de Paz: 1) todas as
atividades devem ser consistentes com o mandato da missão de manutenção da paz 60; tarefas
não relacionadas ao aspecto segurança podem apenas ser desenvolvida por militares se não
interferirem ou comprometerem as tarefas afetas à segurança, razão de ser da presença militar
na missão; e 3) todas as tarefas não relacionadas à atividade de segurança necessitam ser
coordenadas com a missão, com o UN Country Team61 e com a extensa comunidade
humanitária (UNITED NATIONS, 2002, p. 3)
Apesar de o documento reconhecer que existem circunstâncias em que militares podem
desempenas atividades não relacionadas às tarefas de segurança, o documento destaca que não
se pode perder de dimensão que a comunidade humanitária convencionou no nível estratégico
que só solicitaria ou aceitaria o apoio militar quando a capacidade exigida for única e apenas
os militares a possuírem, a capacidade não puder ser atendida no tempo necessário por
elementos civis e quando for o último recurso (UNITED NATIONS, 2002, p.3). Observa-se
que o documento do DPKO, especificamente voltado para os militares participantes das
Operações de Paz, tem total aderência aos elementos fundamentais de como a OCHA e o
IASC, representantes da comunidade humanitária, entendem a CIMIC e o papel dos militares
na missão. Sintetizando, o documento não conflita com os anteriores. O único aspecto distinto,
que merece destaque, é que ao utilizar o termo “militar” inclui também os policiais que
participam das Operações de Paz. Os documentos anteriores, ao se referirem aos militares, não
apresentam essa perspectiva ampliada. O termo “atores militares” se refere apenas aos
membros das forças armadas institucionais (não inclui, por exemplo, Grupos Armados).
Retornando ao Civil-Military Relationship in Complex Emergencies: An IASC
Reference Paper, nele são apontadas as estratégicas básicas para o exercício da Coordenação
Civil-Militar, que podem variar da coexistência à cooperação. Dependendo da situação em que
a Missão se insira, as condições de cooperação entre os dois atores será mais efetiva. Quanto
mais a situação de crise humanitária se aproximar de uma realidade de paz, maiores as chances
de se desenvolver uma efetiva cooperação entre as partes. Em termos práticos, atores militares
e humanitários tem sua ação orientada por mandatos que, em um contexto de desastre natural,
podem ter objetivos idênticos, como de salvar vidas e apoiar os esforços de assistência, por
60

O texto usa o termo Peacekeeping e não Operações de Paz. O PeaceKeeping compreende um tipo determinado
de Operação de Paz, mas na época do documento, o termo era usado de forma genérica, com significado
análogo ao de Operação de Paz.
61
The UN Country Team is composed of the resident heads of the Funds, Programmes, and Specialized Agencies
of the UN in a particular country. The Resident Coordinator (RC) is the UN Secretary General's designated
representative for development cooperation at the country level and is the leader of the UN Country Team
(UNITED NATIONS, 2002, p. 2)
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exemplo. No contexto de um desastre natural, o compartilhamento de informações e o emprego
de recursos materiais de forma conjugada exigirão uma atitude cooperativa. Em uma
Emergência Complexa, onde os atores militares exercem a administração da violência para
construir um ambiente seguro e estável, se estabelecerá a estratégia da coexistência, onde o
contato entre os atores distintos é mínimo, ou quando for possível, um nível de coordenação
intermediário, objetivando evitar a ocorrência de interferências será necessária. A comunidade
humanitária deve considerar o equilíbrio entre os benefícios e os riscos de interagir com os
atores militares. Aspectos como a necessidade de acessar a comunidade em situação de
vulnerabilidade e a preservação da percepção humanitária pelas comunidades locais e pelos
atores armados não estatais determinará a estrutura de CIMIC a ser constituída (UNITED
NATIONS, 2008, p. 40; UNITED NATIONS, 2015, p. 55).
Considerando que os princípios da Humanidade e da Necessidade orientam a
assistência humanitária e as Operações de Paz, o pensamento dominante nas Nações Unidas
sobre a CIMIC reconhece o caráter efêmero da participação militar. Espera-se que a ação
militar tenha uma duração finita e assim que possível seja substituída em intensidade por outras
operações não militares. Não se deve perder de dimensão que os atores humanitários
permanecerão no terreno após a saída dos contingentes militares, sofrendo as consequências
dos efeitos negativos de uma coordenação inadequada.
Como indicado nos conceitos de UN-CMCoord e CIMIC, a construção de uma
coordenação adequada depende de dois elementos chaves: o treinamento comum e a “ligação”
(liaison). O treinamento, processo pedagógico que deve ser desenvolvido com a participação
de ambos os atores em um mesmo ambiente, mais do que ser um instrumento de difusão da
doutrina, compreenderia o caminho para torná-los conscientes do “universo” específico a que
pertence seus homólogos na atividade de coordenação. Seria a ferramenta para a mútua
compreensão das especificidades culturais institucionais dos distintos atores. Regularmente o
Military and Defence Unit (MCDU) da OCHA oferece o UN CMCoord Induction Course para
os membros do componente militar e de ONGs que serão desdobrados em uma determinada
missão e o UN CMCoord Course, direcionados aos envolvidos diretamente na atividade de
CIMIC62.
Quanto à ligação, pode ser estabelecida sob diferentes formas, de acordo com o
ambiente operacional compartilhado pelos atores humanitários e militares. O método e a
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O autor participou da octogésima nona edição do curso em 2009, na cidade de Nairóbi no Quênia.
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estrutura de liaison (ligação) estabelecidos obedecerão a mesma lógica que se impõe ao
processo decisório de como coordenar, definido pelo espectro, como já tratado, que tem por
limites a coexistência e a cooperação. A liason nada mais é do que a operacionalização do tipo
de coordenação considerada possível. Esclarecendo de forma bem simples, a liason se processa
com a participação dos MLOs em reuniões com os diversos representantes das diversas ONGs
quando provocado ou por intermédio de frequentes visitas aos escritórios dessas organizações.
No quadro abaixo se pode observar algumas alternativas de liaison, considerando os
ambientes operacionais existentes e as opções de coordenação consideradas.
Figura 2 – Estratégias e Métodos de Coordenação

Fonte: UNITED NATIONS, 2008, p. 21 (tradução nossa).

Em um ambiente de cooperação, como o de resposta a uma crise humanitária fruto de
um desastre natural, obviamente em tempo de paz, é viável desdobrar os responsáveis pela
coordenação e decisão em uma mesma estrutura física, em uma mesma instalação operacional.
O compartilhamento de estruturas físicas confere velocidade ao processo decisório, já que a
comunicação e a coordenação se dão sem intermediários e em tempo real, com baixíssimos
impactos de natureza organizacionais ou técnicos, propiciando economia de meios para ambos
os atores. Esse tipo de liaison, como demonstrado no quadro, se denomina co-location. Um
ambiente de cooperação é a alternativa sempre desejada pelos atores militares que, por
intermédio do treinamento, devem construir o entendimento de que na maioria das vezes ele
não é possível de se realizar (OCHA, 2015, p. 99). Como advertido, essa opção de coordenação
jamais será empregada em um ambiente de Emergências Complexas.
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As duas opções comumente utilizadas em um ambiente de Emergências Complexas
são: o Exchance of Liaison Officers (intercâmbio de Oficiais de ligação – Military Liaison
Officer e Civil Liaison Officer ou CMCoord Officer) e a Liaison Visit (ligação por intermédio
de visitação). A primeira opção pode ser adotada quando limitações físicas, como tamanho de
estruturas utilizadas, ou o interesse na manutenção da distinção entre os atores for desejada e
impuserem restrições à liaison do tipo co-location. Na prática, a Exchance of Liaison Officers
se processa com desdobramento de Oficiais de Ligação de ambos os atores nas instalações e
estruturas de planejamento e coordenação de seus homólogos. Essa prática é bem comum entre
a comunidade humanitária e é também conhecida entre os atores militares, que a utilizam como
prática de coordenação em operações militares, com a troca de oficiais de ligação entre forças
de um mesmo país, entre forças de distintos países ou com a disponibilização de especialistas
no emprego de determinados sistemas de armas que estejam apoiando uma operação. A Liason
Visit é comum quando os atores militares então envolvidos diretamente no conflito, sendo esse
o caso de uma missão sob a égide das Nações Unidas, quando o componente militar recebe em
seu mandato a tarefa de manter o ambiente seguro e estável, obrigando-o a confrontar forças
estatais ou não estatais. Assim, a necessidade de se manter a distinção entre os atores e garantir
a preservação do espaço humanitário se torna imperiosa.
A última forma a ser apresentada é o interlocutor, recurso utilizado quando o ambiente
operacional impõe a coexistência entre os atores, não sendo possível qualquer tipo de diálogo
direto sem o comprometimento do espaço humanitário. Neste caso, terceiros são designados
como contato entre os atores e ficam responsáveis por compartilhar as informações e
necessidades de “coordenação”. Neste caso específico, coordenadores civis podem ser
utilizados pelos militares para realizar a liaison.
Ainda sobre o An IASC Reference Paper, o seu conteúdo era direcionado à comunidade
humanitária, oferecendo orientações sobre a CIMIC. Esse conjugado de conhecimentos, era
apresentado como uma prática, uma atividade, sob a denominação de UN-CMCoord, como já
foi abordado. Todavia, logo se percebeu que era necessário o desenvolvimento de em conteúdo
direcionado exclusivamente aos atores militares envolvidos nas Operações de Paz.

2.4 UN-CMCOORD, UN-CIMIC E CIMIC: DISTINÇÕES NECESSÁRIAS

Existe uma inegável confusão entorno dos conceitos de UN-CMCoord, UN-CIMIC e
CIMIC. Os dois primeiros foram criados e desenvolvidos no âmbito das Nações Unidas e
constituem o que se defende nesse trabalho, manifestações da Doutrina de CIMIC das Nações
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Unidas. Os termos CIMIC e Assuntos Civis são essencialmente militares. Mais do que
apresentar as distinções entre os conceitos, torna-se necessário reconstruir o contexto em que
foram formulados.
Como foi exposto, o desenvolvimento de uma Doutrina de CIMIC sob os auspícios da
ONU, contou com a participação de representantes da comunidade humanitária. Essa doutrina
resultou na formulação de orientações operacionais e táticas consubstanciadas no conceito de
UN-CMCoord desenvolvido sob a coordenação do IASC.

Todavia, considerando que a

multiplicação de situações operacionais em que atores militares e humanitários passaram a
estar inseridos e interagindo compulsoriamente, exigiu uma reflexão análoga pelos atores
militares. Essa necessidade militar foi sentida e identificada primeiro pelas forças militares dos
Estados Nacionais. Apesar dos indícios de que os EUA tinham despertado o interesse em
desenvolver uma doutrina militar voltada para os chamados “Assuntos Civis” desde o século
XIX, a partir de suas experiências militares no Caribe, no Texas e nas Filipinas, foi com a
ocupação militar da Renânia pelo Terceiro Exército63, após o término da Primeira Guerra
Mundial que foram desenvolvidos os primeiros esforços de sistematização de uma doutrina de
Assuntos Civis. Fruto desse esforço, de forma original, constituíram-se tropas especializadas e
desenvolveram-se processos de treinamento específicos.
O início dos Assuntos Civis modernos tem como marco o relatório do Coronel Irwin L.
Hunt de 1920, “Governo Militar Americano da Alemanha Ocupada, 1918–1920”. No
documento, de 365 páginas, Hunt relata a experiência de ocupação, manifesta as diversas
dificuldades enfrentas pelo exército diante da tarefa de administrar um território ocupado e
trata sobre como interagir com a comunidade civil.
The necessity for the American army to exercise governmental suzerainty in the
Rhineland could not but be regarded as an accepted fact, once the higher Command
had decided to include a contingent of American troops among the occupying forces.
The exercise of sovereign powers, however, no matter how light the touch may be,
and how closely confined to a mere supervision of local functionaries, requires the
most careful study. Efficient administration has ever required a smooth-running
organization especially a chosen and trained personnel, and usually a thorough
knowledge of the psychological, economic and political factors which may bear on
the task in hand. Thorough organization is as vital to the successful discharge of civil
government as it is for the conduct of operations. Training of personnel for
bureaucratic duties and education in all phases of local problems will, to a degree at
least, be learned as time goes on. An imperfect organization of the form of
government, on the other hand, becomes difficult to change, as the weight of custom
more and more asserts its influence. To be sure, any outline of a system of
administration for an occupied territory, presumes knowledge of its political and
economic structure. Scholastic knowledge relating to any nation of the globe, must
certainly have been at hand in an army of the size which America had in Europe, and
63

O Terceiro Exército deixaria a região em 24 de janeiro de 1923.
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if placed at the disposal of the proper persons, need not have been widely distributed
to constitute a basis on which civil machinery could be erected (HUNT, 1943, p. 6364).

As realidades complexas em que se inseriam os esforços militares (refere-se às
interações com os atores civis já amplamente abordadas) após o término da Guerra Fria
exigiram um reposicionamento para além da ideia de como lidar com uma comunidade de uma
região ocupada ou como desenvolver a administração dessas regiões. Particularmente, a
experiência da NATO na Bósnia (1992-95) foi fundamental para a ocorrência dessa mudança.
Era necessário pensar como interagir com as ONGs, que proliferaram, e garantir que as
distintas ações desenvolvidas, em um mesmo ambiente operacional, não comprometessem as
operações militares. Assim, o termo CIMIC, acrônimo para Cooperação Civil-Militar, foi
adotado em 2014, “[...] in the new policy of NATO Ministers - 411/2, a definition of the concept
of “Civil-military interaction” (CMI) was also provided [3, p. 15–16; 8]” (GRIGOROV, 2017,
p. 120). CIMIC é um termo militar que, no âmbito da OTAN, designa a atividade coordenação
e cooperação, em suporte à missão, entre o Comandante e os atores civis. Como atores civis
entende-se o universo constituído pela população nacional, as autoridades locais, as
organizações e as agências internacionais, as nacionais e as não governamentais. A CIMIC
fornece a função militar pela qual os comandos se relacionam às agências civis ativas em um
teatro de operações (METCALFE, HAYSON e GORDON, 2012, p. 2). Não existe CIMIC no
âmbito interno, ou melhor, em operações desenvolvidas pelas forças armadas de um
determinado país no interior de suas fronteiras, ela existe em operações fora do território, onde
a moldura legal é o DIH e outras normas internacionais. A CIMIC é uma função onde se
pressupõe o controle do empreendimento pelo poder militar, bem distinta da perspectiva da
UN-CMCoord, onde o foco é civil e humanitário, como já tratado.
A resposta da ONU para a necessidade de uma orientação específica aos militares
participantes de missões sob sua égide só viria em novembro de 2010, com a publicação do
documento “Civil-Military Coordination in UN Integrated Peace Keeping Missions (CivilMilitary Coordination in UN ou, simplesmente, UN-CIMIC). O documento é voltado para os
contingentes militares e para militares que comporão os Estados-Maiores das diversas missões.
O documento reconhece o pioneirismo da OTAN em tratar da questão Civil-Militar no
ambiente operacional, mas destaca que a UN-CIMIC não compreende uma ferramenta em
suporte aos comandos militares e seus objetivos ou dos objetivos humanitários. A UN-CIMIC
foi desenvolvida como instrumento facilitador da construção do processo de paz (UNITED
NATIONS, 2010, p. 2). O documento manifesta a distinção entre os campos de atuação
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militar, em um ambiente de operações sob a égide das Nações Unidas, e humanitário,
enfatizando que a segurança é um empreendimento primariamente militar, fundamental ao
processo de paz e de reconstrução, por outro lado, o suporte ao processo político e a construção
de uma real estabilidade social é do campo das instituições civis. O sucesso da missão depende
do perfeito entendimento do mandato militar pelos militares e da compreensão do
empreendimento civil, sem os quais a UN-CIMIC não seria eficaz (UNITED NATIONS, 2010,
p. 5).
O trecho reproduzido deixa clara a importância da perfeita compreensão pelos atores
militares de seus papéis no empreendimento operacional humanitário e, nesse contexto, como a
prestação da assistência direta por militares é inadequada.
Guided by existing standard such as the Oslo Guidelines, UN-CIMIC activities should
provide indirect assistance with a focus to exploit advantages that may serve as a
multiplier to civilian efforts to improve local capacity and confidence rather than
direct assistance designed to win “hearts and minds” (UNITED NATIONS, 2010, p.
6)

O documento também propõe uma estrutura de UN-CIMIC, que não será tratada em
profundida neste trabalho por não estar relacionada ao “core” da pesquisa.
Apesar do reconhecimento de que UN-CMCoord e UN-CIMIC compreendem
ferramentas distintas, seus princípios orientadores são comuns. Os princípios norteadores
encontrados na Policy “Civil-Military Coordination in UN Integrated Peace Keeping
Missions” são os mesmos constantes no “An IASC Reference Paper” e nos demais documentos
que foram apresentados, por isso, são errôneas as interpretações que as entendem como
doutrinas distintas. Essa raiz comum de princípios orientadores e operacionais justifica que a
ambas as atividades, UN-CIMIC e UN-CMCoord, são expressões de uma mesma doutrina: a
Doutrina CIMIC das Nações Unidas.

2.5 ORIENTAÇOES SOBRE CIMIC PARA ESPECÍFICAS MISSÕES DA ONU

Como pode-se facilmente perceber, o número de documentos da ONU ofertando
orientações e políticas sobre CIMIC é vasto e aqui foram apresentados alguns, considerados
mais relevantes. Não se pode deixar de comentar que organizações do sistema ONU e ONGs
também produziram seus próprios documentos tratando da coordenação civil-militar, sob a
suas perspectivas. Apesar do vasto material existente, tais documentos não são voltados para os
ambientes específicos das distintas Emergências Complexas em que as Nações Unidas se
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encontram envolvidas, com distintos níveis de intensidade e de estruturas desdobradas no
terreno. Diante dessa proliferação de orientações e das especificidades de cada Operação de
Paz, exigindo respostas específicas, a ONU optou por produzir as denominadas CountrySpecific Civil-Military Coordination Guidelines. Essas orientações particulares foram
elaboradas para atender `as Missões com maior nível de complexidade, como a do Iraque (2004
e 2008) a primeira elaborada. Essas Guidelines específicas tinham dois propósitos básicos:
construir um consenso sobre o emprego dos recursos militares e civis (MCDA) dentro do
contexto das respostas humanitárias às Emergências Complexas, e orientar as inevitáveis
interações entre atores militares e civis nos ambientes específicos das diversas Operações de
Paz (METCALFE, HAYSON e GORDON, 2012, p. 1).
Em 2011, a OCHA emitiu uma orientação específica para o Haiti, que veio a ter uma
nova edição em 2013. Conclui-se que durante os sete primeiros anos da missão a MINUSTAH
se desenvolveu sem qualquer Guideline específica para o país, considerando as particularidades
e singularidades do ambiente operacional da missão. O documento, é importante
contextualizar, foi emitido um ano após o terremoto de magnitude 7,0 M w de 12 de janeiro de
2010, cujo o epicentro foi a 15 Km da capital Porto Príncipe (BBC, 2010). O escopo da
Guideline possibilita perceber que a ocorrência em questão teve influência na elaboração do
documento. A orientação reconhece que o “caso” haitiano foge ao par Emergência Complexa
versus Desastre Natural, categorias desenvolvidas pelas Nações Unidas e que dão conta do
universo de ambientes humanitários em que se desenvolvem as Operações de Paz sob a
condução do Departamento de Operações de Paz (DPKO – Department of Peacekeeping
Operations). A MINUSTAH vivenciava uma realidade operacional única, que não se
enquadrava perfeitamente nas duas realidades supracitadas.
A geografia haitiana coloca o país à mercê de violentos fenômenos naturais, cujos
efeitos, em tempo de paz, resultam em uma periódica condição de crise humanitária. A ilha
Espanhola encontra-se na rota dos furacões do Atlântico. Outro aspecto a considerar é que fato
de o Haiti possuir pouca cobertura vegetal e um relevo marcado por elevações potencializa os
impactos das tempestades provocadas pelos furacões que passam pelo Caribe. Em 2004,
quando a MINUSTAH tinha início, a tempestade tropical Jeane causou aproximadamente a
morte de 2.400 pessoas na cidade de Gonaive. As intensas chuvas ocasionaram deslizamentos
de lama que soterraram as pessoas na cidade. O contingente militar foi requisitado a apoiar a
comunidade humanitária, garantindo a segurança dos comboios que transportavam água,
alimentos e medicamentos para a cidade, comboios que, sem a proteção oferecida pelos
militares, seriam saqueados pela população faminta. Além dos fenômenos atmosféricos, o
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Haiti, recorrentemente, é vítima de tremores sísmicos e suas consequências. A cidade de Porto
Príncipe foi vítima ao longo da história de vários terremotos de grande magnitude, como os
ocorridos nos anos de 1767, 1768 e 1770, quando a cidade foi totalmente destruída, e também
em 1818, 1842, 1860, 1881, 1887, 1910, 1911, 1912, 1917, 1918, 1922, 1924, 1946, 1952,
1956, 1962. Desses, o mais impactante foi o de 1842, que destruiu a cidade de Cabo Haitiano
(Cap Haïtien) (PREPETIT, 2008, p. 2-3). O terremoto de 2010, que vitimou também
“capacetes azuis brasileiros”, possibilitou constatar a existência de uma falha desconhecida sob
o Haiti, denominada de falha Léogâne (a ilha é cortada por outra falha, a Enriquillo-Plantain
Garden).
Além das recorrentes crises humanitárias provocadas por fenômenos naturais, o país
vivia um ambiente de instabilidade política, de desestabilização da estrutura estatal. Em
decorrência, predominava um ambiente de insegurança e de violência, sendo essas
circunstâncias que haviam motivado a resolução 1542 (2004) que originou a intervenção da
Força Multinacional e, posteriormente, o estabelecimento da MINUSTAH. O reconhecimento
dessa dualidade marcante do contexto haitiano evidencia-se por todo o documento.
Em linhas gerais, como todas as demais Country-Specific Civil-Military Coordination
Guidelines, as Guidelines para o Haiti reafirmam sua aderência aos principais documentos que
orientam a coordenação civil-militar, basicamente as Guidelines on the Use of Foreing Military
and Defense Assets in Disaster Relief (Oslo Guidelines), as Guidelines on the Use of Military
and Defense Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in Complex
Emergencies (MCDA Guidelines) e o An IASC Reference paper on Civil-Military Relations in
Complex Emergencies (An IASC Reference Paper), documentos cujos conteúdos foram
anteriormente apresentados. Fica evidenciado que as Guidelines reafirmam os principais
elementos que compreendem o núcleo dos supracitados documentos, a saber: a sustentação de
que os atores humanitários devem orientar suas ações no campo em acordo com os princípios
da Humanidade, Neutralidade e Imparcialidade; de que deve ser preservada uma clara distinção
entre atores militares, humanitários e forças policiais; a defesa da independência da ação
humanitária e de seu processo decisório, seja no nível operacional, seja no nível político; que
as interações com o componente militar por parte dos atores humanitários, como escoltas e uso
de meios e capacidades militares, devem ser compreendidas como último recurso; e que o
emprego de recursos militares devem estar alinhados com a percepção de que interações
resultantes são realmente necessárias, entendendo como elemento definidor dessa necessidade
a promoção do alívio do sofrimento dos indivíduos em situação de vulnerabilidade e a
demanda por salvar vidas (OCHA, 2013, p. 08-10).
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Conclui-se que o documento manifesta uma forte preocupação com a preservação do
espaço humanitário, de que a atividade dos atores humanitários possa ser comprometida por
interações não sustentadas pela necessidade humanitária. Cabe relembrar que a disponibilidade
dos recursos militares, sua capacidade de pronta resposta, torna naturalmente sedutor o
emprego desse componente.
Considerando as preocupações manifestas no documento, as premissas estabelecidas e o
reconhecimento da especificidade do contexto operacional em que a MINUSTAH se
encontrava inserida, as Guidelines manifestam a exigência do estabelecimento de orientações
bem específicas quanto às estratégias de coordenação civil-militar. Em seu item “Guidance for
Civil-Military engagemente in Haiti” (OCHA, 2013, p. 8) define a necessidade de ser
estabelecida uma dupla abordagem quanto à questão. Reconhece que, quando da ocorrência de
desastres naturais, em tempo de paz, os diversos atores deveriam adotar a estratégia da
“Cooperação”, onde os mesmos aceitam trabalhar juntos, orientando-se por objetivos comuns
claros, nesse caso, objetivos de caráter humanitários (aliviar o sofrimento e salvar vidas). As
tarefas em que ambos os atores deveriam cooperar seriam: obras de reconstrução e
recuperação, atendimento de saúde, tratamento de água e sanitário, entre outros. Todavia, como
destaca o documento, ocorrendo a deterioração da segurança pública, a estratégia de
coordenação deveria ser revertida para a situação de “coexistência”, onde os atores operariam
lado a lado, minimizando conflitos entre os esforços desempenhados e a competição, com
objetivos distintos e presos aos seus respectivos mandatos.
Especificamente em relação ao uso de recurso civis e militares sob a subordinação das
Nações Unidas, como se concretizaria essa coordenação? As Guidelines em seu item “CivilMilitary Coordination Mechanism and the use of Military and Civil Defence” estabelece o
Joint Operation Centre (JOC)64 como a plataforma responsável por promover o uso
coordenado e eficiente dos ativos dos diferentes atores, entenda-se os militares, os da polícia e
64

O Joint Operation Centre, bem como o Joint Mission Analysis Centres foram instituídos ela ONU com a
publicação da DPKO Policy Directive, de 31 de maio de 2006. A criação dessas duas estruturas, que deveriam
ser constituídas em todas as missões no nível da Operacional, tinha por objetivo dotar a missão de maior
capacidade de monitoramento das atividades desenvolvidas, concentrar reportes e seus dados, promover
analises, difundir informações sobre a segurança, auxiliando assim o processo decisório. O JOC é uma estrutura
constituída por pessoal civil e militar que atua de forma integrada. Localiza-se junto ao Quartel General da
missão exercendo o importante papel de ponto focal das comunicações e informações 27horas por 7 dias da
semana (24/7) de forma ininterrupta. O chefe do JOC se reporta diretamente ao Representante do Secretário
Geral das Nações Unidas (SRSG/HOM – siglas para Special Representative of the Secretary-General e Head of
Mission, respectivamente). Sua função é monitorar as operações em andamento, requisitar e coletar atualizações
constantes da situação, disseminar as mesmas, além de prover a comunicação entre o HOM e o membros sênior
das diversas entidades pertencentes à estrutura da missão ou externa a ela, pertencentes à ONU, ou não. Pode-se
sinteticamente afirmar que o JOC é responsável pelo acompanhamento da situação presente, em andamento,
enquanto o JMAC lida com o futuro, avaliando dados e informações e procedendo a análise de como a situação
poderá evoluir (DPKO, 2006)
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dos demais setores das Nações Unidas. Ao JOC, além da coordenação do uso dos recursos,
cabe a promoção de um ambiente positivo de troca de informações entre o governo haitiano, a
comunidade humanitária, os atores militares e os atores policiais. Essa atividade de
coordenação se viabiliza por intermédio da promoção de encontros regulares, contando com a
participação da PNH, representantes do componente militar das Nações Unidas,
especificamente do Estado-Maior da Força (U9-CIMIC, U3-Operações e U4-Logísitica).
Como já afirmado, as Guidelines para o Haiti foram elaboradas sobre forte influência da
conjuntura estabelecida durante e após o terremoto que destruiu Porto Príncipe. Boa parte do
documento trata da coordenação em um contexto de desastres naturais, onde a cooperação
entre atores humanitários e militares e até a co-location são necessárias, não sendo, como já
manifesto, objeto dessa pesquisa, sendo por isso mesmo excluída a investigação em
profundidade do período de 2010 até 2014, quando ocorreu o tremor, a crise e as principais
ações de reconstrução/recuperação das estruturas críticas do país. Por essa razão o documento,
em parte, detalha questões muito específicas que devem ser compreendidas como uma resposta
às experiências negativas identificadas durante o desastre. Um desses aspectos, digno de nota, é
a observação sobre a coordenação e o gerenciamento do espaço aéreo. Nas Guidelines
recomenda-se que, ao se estabelecer uma crise fruto de um desastre natural e verificando-se
que as instituições governamentais haitianas responsáveis pelo controle do tráfico aéreo
tiveram sua capacidade de resposta comprometida, em função da intensificação da ajuda
humanitária utilizando o modal aéreo, deverá ser ativado o Haiti Flight Operation
Coordination Centre (HFOG). O HFOG será constituído por especialistas no assunto, oriundos
das seguintes organizações: autoridades aeroportuárias haitianas e da aviação, organizações
humanitárias do sistema ONU, como a OCHA e a WFP, essa última responsável pela logística
(cluster approach)65 e pelo United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS) e
representantes da viação da MINUSTAH e militares. O HFOG garantirá a sincronização das
operações aéreas civis e militares em prol do suporte da assistência humanitária, realizando as
necessárias ligações entre as diversas estruturas de coordenação (UNITED NATIONS, 2013, p.
65

O atual sistema internacional de coordenação humanitária foi estabelecido com a resolução da Assembleia Geral
46/182 em dezembro de 1991. Em 2005, a ONU viveu uma grande reforma onde aspectos da coordenação
humanitária foram profundamente alterados e reorganizados. Essa reforma ficou conhecida como Agenda de
Reforma Humanitária. Uma das principais mudanças tinha como objetivo melhorar a previsibilidade, a
responsabilidade e a parceria. Era muito comum as diversas organizações humanitárias das ONU desenvolverem
tarefas e capacidades que já eram detidas por outras, ocorrendo um ambiente de duplicação de esforços.
Objetivando evitar essa duplicação e aproveitar as melhores capacidades detidas pelas organizações foi instituída
a abordagem de cluster. Clusters são grupos de organizações humanitárias, da ONU e de fora da ONU, em cada
um dos principais setores da ação humanitária, como água, saúde, comunicação e logística. Eles são designados
pelo Comitê Permanente entre Agências (IASC) e têm responsabilidades claras de coordenação (UNITED
NATIONS, 2006).

89

13). Esse específico registro de “lição apreendida” faz todo o sentido quando compreendemos
que, no momento após o terremoto, o controle aéreo do país foi “retirado” da MINUSTAH e
assumido por forças estadunidenses que chegaram ao país e colocaram o aeroporto Toussaint
Louverture em operação. Os militares estadunidenses exerceram o efetivo controle de tudo que
chegava e saia, estabelecendo, inclusive, prioridades.
Within hours of the earthquake, President René Preval sent several of his ministers on
motorcycles to the home of U.S. Ambassador to Haiti, Ken Merten, to request
immediate assistance from the United States. The first request was to take control and
open the Toussaint Louverture International Airport, whose terminal had been
significantly damaged and tower disabled. Lieutenant General P.K. (Ken) Keen was
with Ambassador Merten at the time, had already been in contact with Southern
Command (SOUTHCOM), and was able to assure the ministers our military would
respond. Runway conditions allowing, we were confident we had the capability to
open the airfield. (KEEN, ELLEDGE, et al., 2010, p. 55)

A ação estadunidense que resultou no envio de 12.000 militares ao Haiti, efetivamente
desconsiderou o comando da MINUSTAH e o comando militar da missão. Destaca-se que as
estruturas das Nações Unidas desdobradas e a estrutura militar da missão ficaram paralisadas
após o desastre. A população de porto Príncipe esperou por dias por uma reação e uma resposta
por parte da ONU. A instituição demorou em se fazer presente nas ruas, particularmente devido
ao fato que o contingente brasileiro encontrava-se concentrado na cidade (SANCHEZ, 2011).
Segundo o relatório da ONG MSF, o controle das operações aéreas pela força-tarefa
constituída pelos EUA ocasionou, algumas vezes, dificuldades à prestação da ajuda
humanitária, no caso específico da ONG, na prestação do serviço de saúde (MSF, 2011). No
momento da crise, suas aeronaves, oriundas do Panamá (onde a organização mantinha uma
base de suprimentos de emergência) foram desviadas para a vizinha República Dominicana e
suas cargas, entre elas um hospital inflável (o Saint Louis) que viria a suprir operacionalmente
as atividades do Hospital La Trinité (destruído com o tremor), tiveram que ser transportadas
por terra. Outras ONGs apoiaram os esforços do MSF oferecendo meios para o transporte do
material médico, entre elas o Greenpeace, que disponibilizou seu navio Esperanza que, em
função de sua natural capacidade de transporte, possibilitou contornar o problema da obstrução
do acesso aéreo.
Entre 14 e 18 de janeiro, cinco aviões de MSF com suprimentos foram desviados de
Porto Príncipe para a República Dominicana. Esses aviões carregavam um total de 85
toneladas de suprimentos médicos e de ajuda humanitária, incluindo material para
montar um hospital em tendas infláveis para 100 leitos para substituir o destruído
Hospital La Trinité. MSF falou sobre a falta de prioridade dada aos suprimentos
médicos por meio de canais de mídia novos e tradicionais (MSF, 2011, p. 11).
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No mesmo relatório, a organização ressalta que, apesar dos esforços empreendidos
junto às autoridades haitianas e estadunidenses objetivando priorizar aeronaves transportando
recursos médicos, predominou um ambiente de competição entre as diversas instituições, uma
falta evidente de coordenação e prioridades nada claras e “obscuras”. Aeronaves brasileiras da
Força Aérea Brasileira (FAB), transportando suprimentos e pessoal de saúde, também foram
proibidas de acessar o aeroporto de Porto Príncipe e tiveram que pousar em Santo Domingos, o
que ocasionou certa tensão diplomática, já que o Brasil liderava o contingente militar (NSC
TOTAL, 2010).
Apesar dos fatos correspondentes ao período não constituírem parte do objeto de
estudo, permite identificar que uma atividade vital para a resposta à catástrofe foi assumida por
forças estadunidenses, não cabendo aqui desenvolver se era necessária ou não, mas apenas dar
destaque de que inexistia por parte da ONU um plano ou estrutura que devesse ser ativada no
caso de um desastre natural de tamanha magnitude. O que é relevante, segundo o relato da mais
importante ONG prestadora da atividade de saúde presente no Haiti, é que, ao assumir o
controle da atividade aérea, inexistiu coordenação no entendimento humanitário. A atitude da
Força-Tarefa Haiti (força-tarefa militar estadunidense) foi de impor uma cooperação unilateral,
nos termos da doutrina de Assuntos Civis, como já abordado anteriormente. Conclui-se que o
fato é emblemático das deficiências decorrentes de não terem sido construídas verdadeiras
pontes de coordenação com os atores humanitários e outros atores presentes no ambiente
haitiano.
Encerrando a análise do documento, é relevante enfatizar suas orientações para o
desenvolvimento de uma consciência em prol da CIMIC no ambiente das Operações de Paz.
Como já desenvolvido, a Doutrina das Nações Unidas entende que a liason e o treinamento
representam os dois fundamentais elementos para o incremento da CIMIC. A Liason encontrase umbilicalmente conectada ao treinamento, já que os civis e militares, que atuam como
Oficiais de Ligação, necessitam compreender claramente a doutrina e conhecer uns aos outros.
Dessa forma, o documento reconhece que o treinamento dos diversos atores na UN-CMCoord
é de fundamental importância e, por isso, aponta atividades que devem ser intensificadas para
que se possa atingir o desenvolvimento da consciência sobre a doutrina. O texto aponta seis
ações: 1) realizar de Cursos Oficiais de CIMIC; 2) realizar workshops com os diversos atores
tratando o assunto; 3) apresentar informações sobre CIMIC nos Inductions Briefings; 4)
realizar briefings para divulgar atualizações sobre CIMIC no Fórum Humanitário da OCHA;
5) realizar exercícios, contando com a participação dos diversos atores e tendo como tema
situações de desastres naturais; e 6) organizar seminários sobre desastres naturais.
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Esta pesquisa em momento algum prospectou dados sobre a execução ou não dessas
atividades supracitadas, pela MINUSTAH e sua eficácia. Naturalmente, durante a leitura dos
documentos reunidos sobre os vinte e seis contingentes brasileiros enviados ao Haiti foi
possível identificar algumas poucas informações sobre as ações promovidas pela ONU
segundo as orientações apresentadas.

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capítulo três compreende um dos mais importantes da dissertação, na medida em que
é fundamental para o todo do texto deixar claro o que se entende por Doutrina CIMIC das
Nações Unidas e seus princípios norteadores, doutrina que surgiu em resposta às mudanças
profundas vividas pela ONU a partir dos anos 90, as quais promoveram significativas
alterações de rumo em um dos mais importantes instrumentos utilizados pela instituição para a
promoção da paz: as Operações de Paz.
A forma tradicional de abordagem das Operações de Paz, não desapareceu, permanece
como uma alternativa viável de emprego da ferramenta. Exemplo do que se trata é a Força das
Nações Unidas para a Manutenção da Paz no Chipre (UNFICYP, acrônimo para United
Nations Peacekeeping Force in Cyprus), criada em 1964, e ainda em atividade. Nos anos 60, o
Chipre vivenciou confrontos violentos entre as comunidades gregas e as turcas cipriotas e, em
resposta, o CSNU estabeleceu a UNFICYP (United Nations Resolution no 186/1964). A
missão, que teve seu escopo ampliado em 1972, estabeleceu uma zona desmilitarizada
denominada Linha Verde, sob a responsabilidade da missão, situação que se mantém inalterada
até o presente. A UNFICYP representa um dos empregos clássicos das Operações de Paz.
A nova abordagem concebida para as Operações de Paz, denominada de
Multidimensional, refletia mudanças profundas que ocorriam no plano internacional. Por anos
a Guerra Fria e a realidade internacional, dominadas pelo bipolarismo, limitaram as iniciativas
das Nações Unidas. As rivalidades entre os EUA e URSS, presentes no CSNU, foram
condicionantes das Operações de Paz estabelecidas no período. Como foi demonstrado, aos
primeiros sinais da desestruturação das URSS e do desmoronamento da ordem bipolar, as
Operações de Paz se multiplicaram. Ao mesmo tempo, as Operações de Paz, que eram
empregadas fundamentalmente como um instrumento de arbitragem e da promoção da paz
entre Estados, passaram a se constituir como resposta a crises humanitárias proporcionadas por
conflitos intraestatais. Essa mudança na natureza dos conflitos está intimamente conectada ao
contexto da Guerra Fria. O bipolarismo conteve e ocultou rivalidades intestinas de
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determinados Estados, realidades conflitivas que se encontravam presentes, particularmente
nos novos Estados que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. Esse novo ambiente, em
que se inseriam as Operações de Paz, tornava a abordagem tradicional inadequada e suscitou
críticas quanto ao papel da ONU na nova realidade internacional que se desenhava. Como
apresentado, quanto ao caso de Ruanda, as críticas indicavam, inclusive, que os custos
envolvidos em medidas pós-massacre eram bem maiores que os necessários ao aumento da
presença militar sob a égide das Nações Unidas no país. Sinteticamente, uma abordagem mais
efetiva por parte das Nações Unidas, além de salvar vidas, era economicamente vantajoso.
O prenúncio do desmoronamento da ordem bipolar e as críticas às Nações Unidas
levaram a instituição a refletir sobre o seu papel. O Relatório Olof Palme foi parte importante
dessa reflexão. Seu conteúdo expressa outra importante mudança que se processava nos anos
80 e prosseguiu durante os anos 90: a ampliação do conceito de segurança. Ao identificar
“novas ameaças” como desestabilizadoras da segurança internacional e dos Estados, como
fluxos migratórios, a pobreza e a miséria e as crises econômicas, reconhecia-se que a
manutenção da segurança internacional exigia uma abordagem diversificada, além do mero
emprego do poder militar. Anos depois, em 1995, no Reporte do Secretário Geral das Nações
Unidas de Koffi Annã, a certidão de nascimento das Operações Multidimensionais, pode-se ver
expresso com clareza o reconhecimento da crise vivida pela ONU e os elementos apontados
pelo Relatório Olof Palme.
Se a segurança não era entendida mais como uma questão meramente do âmbito militar,
as intervenções tinha que ser holísticas e direcionadas ao amplo espectro de fatores que eram
responsáveis pelos conflitos e as crises humanitárias. Isto posto, as novas operações, além de
admitirem um emprego mais efetivo do poder militar exigiam a presença e o trabalho de
inúmeros civis, que atuariam na recomposição das estruturas estatais em crise e atuariam
minimizando o sofrimento das populações. Cabe destacar que o ambiente caracterizado e que
promoveu a mudança das Operações de Paz só foi possível no mundo “sem muros”,
globalizado e interconectado, que fez fluir as informações em tempo real e trouxe ao debate
dos problemas internacionais, que sempre estiveram lá (pois a miséria, a fome e as rivalidades
não surgiram com o fim da Guerra Fria), milhares de indivíduos e impulsionaram esforços
coletivos que resultaram na constituição de organizações independentes dos estados: as ONGs.
Era com essa realidade que o ONU tinha que lidar, onde o ambiente operacional das novas
missões era caracterizado pela forte presença de organizações independentes, muitas das quais
que se encontravam presentes antes das Operações de Paz se estabelecerem. Compreender todo
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esse processo é fundamental para que faça sentido a criação da Doutrina de Coordenação CivilMilitar das Nações Unidas e o seu aprimoramento.
O problema da convivência com civis e organizações civis foi historicamente percebido
primeiro pelos militares. Os EUA foi um dos primeiros estados a identificarem a necessidade
de se desenvolver uma doutrina específica de como lidar com os civis, com as organizações de
defesa civil e assistência humanitária que atuavam no campo de batalha e tinha sua atuação
garantida no DIH, nos Estados ocupados. Os Assuntos Civis estadunidenses ou a Cooperação
Civil-Militar da OTAN foram elaboradas como instrumentos de potencialização do poder de
combate, se subordinam aos objetivos militares. Por isso, não devem ser confundidas com a
Doutrina CIMIC das Nações Unidas.
A CIMIC nas Nações Unidas tem como foco o empreendimento humanitário, onde o
papel do poder militar é de apoio ao esforço humanitário, é secundário, o que não significa
diminuir sua importância. O elemento militar garante que as condições de segurança sejam
restabelecidas ou mantidas, tornando possível a atuação das organizações civis. Isso significa
que a atuação militar, assim como a civil, deve ser norteada pela urgência da necessidade
humana.
Como demonstrado, a doutrina começou a ser desenhada no contexto das respostas
humanitárias às crises decorrentes de desastres naturais. Os primeiros documentos, como as
MCDA ou “Oslo Guidelines” estabeleciam orientações quanto ao emprego de recursos
militares. Sua utilização, além de serem orientadas pelo princípio da necessidade, deveriam se
vincular ao princípio da singularidade da capacidade. Mesmo reconhecida a singularidade, seu
emprego deveria ser limitado no tempo. Reconhecia-se que os recursos militares, em função de
suas características peculiares (disponibilidade, expertise e rapidez), poderiam conduzir a um
emprego indiscriminado e gerar dependência. Reconhecia-se que a sociedade vítima e a
comunidade humanitária tinham que desenvolver alternativas próprias de responder às crises.
Apesar do texto não explicitar o conceito de espaço humanitário é inequívoca a ideia de que o
empreendimento humanitário deve ser protegido e respeitado, ver-se livre de interferências
outras, como as militares. A essência dessas orientações primárias nascia da percepção de que
a ação militar, mesmo que movida por objetivos “humanitários”, compromete seriamente a
atuação das organizações civis desdobradas no terreno. Posteriormente, essas orientações se
estenderam às respostas humanitárias às Emergências Complexas.
A Doutrina CIMIC das Nações Unidas veio em resposta à necessidade de coordenar as
ações entre organizações civis e militares que compartilhavam o mesmo ambiente operacional.
As políticas, documentos orientadores e manuais elaborados objetivavam estabelecer princípios
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orientadores e orientações de natureza operacionais que minimizariam as situações de mútuas
interferências e preservariam o empreendimento humanitário. A doutrina foi erigida sobre o
reconhecimento da peculiaridade das novas Operações de Paz e da inapropriedade da distinção
entre civis e militares baseada nos conceitos combatente e não combate, previstos no DIH. Os
conceitos atores militares e atores humanitários foram desenvolvidos para dar conta dessa nova
realidade. A atribuição aos componentes das diversas organizações civis da denominação
atores humanitários é emblemática. As organizações humanitárias são movidas pelos princípios
da Neutralidade, da Imparcialidade e da Humanidade que, em essência, são conflitivos com a
natureza do empreendimento militar e, muitas vezes, tem entendimento peculiar.
Ao orientar que aos militares não cabe a prestação de Assistência Direta, apenas em
raras situações, a doutrina implicitamente expressa a preocupação de que essas instituições se
confundam com os atores humanitários, façam uso inadequado desse tipo de prestação de
assistência, como por exemplo, para “conquistar corações e mentes”. Atores militares, mesmo
quando realizam a prestação de assistência direta, não são atores humanitários. Essa
“artimanha” é empregada nas operações militares realizadas pelos Estados, quando a atividade
militar é a continuação da política por outros meios, adaptando a máxima de Clausewitz, mas é
inadmissível nas Operações de Paz.
Tentou-se deixar claro que os conceitos UN-CMCoord e UN-CIMIC não se referem a
doutrinas distintas, mas atividades essencialmente relativas aos atores humanitários e militares,
respectivamente. Ambas as atividades têm como núcleo o mesmo conjunto de princípios,
orientações e perspectiva do empreendimento humanitário nas Operações de Paz
Multidimensionais. Cronologicamente, o termo UN-CMCoord foi formulado primeiro e
posteriormente, ,quando identificou-se que era preciso tratar da atividade de coordenação pelos
militares, o de UN-CIMIC Ressalva-se que o treinamento em UN-CIMIC não prescinde dos
militares possuírem pessoal devidamente treinado em UN-CMCoord, em função da perspectiva
humanitária da atividade.
Dentro do contexto da doutrina, o Haiti não se enquadra no par puro Emergência
Complexa e Desastres Naturais. O Haiti era uma realidade operacional híbrida, hibridismo que
foi reconhecido nas Guidelines elaboradas para a MINUSTAH, após o terremoto de 2010.
O documento, como exposto, reconhecia que essa realidade operacional exigiria que,
em determinados momentos, a cooperação entre os atores fosse estabelecida, mas em situações
em que a segurança se deteriorasse a cooperação deveria ser substituída pela coordenação com
restrições e, até, pela coexistência.
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A reconstrução da trajetória da constituição da doutrina evidencia que, em momento
algum, a prática da assistência direta por militares é recomendável. A ativação dessas ações por
militares ocorrerá em função da necessidade humanitária e nenhum outro aspecto estranho.
Entender claramente esse elemento basilar é fundamental para que se possa analisar a ação do
contingente brasileiro na MINUSTAH e a compreensão dos militares dessa doutrina, o que será
tratado no próximo capítulo.
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CAPÍTULO III
DOUTRINA CIMIC DAS NAÇÕES UNIDAS E PRÁTICA BRASILEIRA
CONFLITUOSA: RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DO ASSISTENCIALISMO E O
COMPREENDENDO
Ao longo dos 13 anos da participação militar brasileira na MINUSTAH, os diversos
contingentes desenvolveram Ações Cívico-Sociais (ACISOs). As ACISOs estiveram presentes
desde o desdobramento do primeiro contingente. Essas ações foram utilizadas muitas vezes,
como se tentará demonstrar, com base em evidências empíricas, em prol dos objetivos
militares e, fundamentalmente, como um instrumento de conquista de “corações e mentes”.
Não se tratará do mérito da necessidade militar, de seus possíveis impactos. O que se pretende
demonstrar inicialmente é que essas práticas foram uma constante, um recurso amplamente
utilizado pelo contingente brasileiro no âmbito operacional. Obviamente, ao confrontar essa
prática constante com o conteúdo do que se denominou neste trabalho de Doutrina de CIMIC
das Nações Unidas, pretende-se demonstrar que elas se chocavam diretamente com o seu
conteúdo. Em sequência, considerando a existência dessa doutrina e de um processo de
preparação dos contingentes para a missão, reconstruir, e analisar como se processou o contato
dos militares com os elementos e conteúdos da supracitada doutrina. Pretende-se, também,
formular uma explicação para a permanência da prática conflitante durante toda a existência
da MINUSTAH.
As práticas das ACISOs estiveram presentes desde o desdobramento no Haiti do 1º
Contingente Brasileiro e tal assertiva não é difícil de ser corroborada, não havendo a
necessidade de recorrer aos relatórios ou a outros documentos oficiais do contingente
brasileiro. A existência das práticas é relatada em diversas publicações institucionais voltadas
para o público interno das forças armadas. Em 2004, na publicação “O Anfíbio” (Revista do
Corpo de Fuzileiros Navais), no artigo intitulado “O Grupamento de Fuzileiros Navais: o
pouso do Albatroz”, o comandante do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e alguns de
seus oficiais subordinados, realizaram um relato do planejamento da operação e do
desdobramento do 1º Contingente da Marinha (o BRAMAR) no Haiti. No artigo, constata-se
referências à prestação de Assistência Direta por parte dos militares, como verificado no
pequeno trecho reproduzido na sequência.
Mesmo quando fazemos ACISO, distribuído água potável, bem valioso no Haiti, e
comida, não menos importante, as pessoas, normalmente, mantem-se em filas e
aguardam, pacientemente, sua vez, debaixo daquele sol de 40 graus. Terminados os
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itens doados retiram-se resignados, sem esboçar reclamação. É o momento triste das
ACISOs (DA COSTA, ZUCCARO, et al., 2004, p. 16-17).

Pode-se encontrar referências às ACISOs no material de comunicação social dos
contingentes. Durante o 1º contingente, o comando da Brigada Haiti produziu e distribuiu aos
seus militares uma revista.66 O conteúdo da publicação basicamente é constituído por fotos
representativas dos melhores momentos da missão e das atividades desenvolvidas pelo
contingente brasileiro. Entre as diversas fotos das atividades realizadas, verifica-se que ações
como a distribuição de água, apresentadas sob a denominação de Assistência Humanitária, e a
prestação de assistência médica à população eram constantes, como pode ser verificado no facsímile da publicação apresentado abaixo67.
Fotografia 2 – Realização de ACISO

Fotografia 3 – Atendimento médico à população.

Fonte: publicação interna da Brigada Brasileira (2004)

Fonte: publicação interna da Brigada Brasileira
(2004)

Todavia, nem toda a prestação de assistência direta prestada pelo 1º Contingente era
conflitante com o preconizado na Doutrina CIMIC das Nações Unidas. Durante a permanência
do 1º Contingente no Haiti a região de Gonaíve foi assolada por intensas chuvas, decorrentes
da presença do furacão Jeanne, que passou nas proximidades da ilha. Neste caso específico, se
aplicava a lógica dos “desastres naturais”, logo ações de escolta de comboios comunitários e
distribuição de gêneros pelos militares tinha coerência com a doutrina.
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O Primeiro Contingente atuou no Haiti no período de 29 de maio a 17 de dezembro de 2004. Como o autor
participou da missão no primeiro contingente, recebeu um exemplar da revista ao termino de sua participação.
67
Fac-símile das páginas 17 e 19 da revista produzida pela Brigada Haiti em 2004.
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Em 2005, no número subsequente da revista “O Anfíbio”, encontram-se dois artigos
onde testemunha-se a permanência da prática no 2º Contingente do BRAMAR. O primeiro,
escrito pelo Capitão-de-Fragata Carlos Chagas, enumera as diversas atividade realizadas pelo
BRAMAR, incluindo entre elas a prática da Assistência Direta. No artigo, o autor afirma que o
componente militar brasileiro “[...] tem atuado diretamente na distribuição de ajuda
humanitária, contribuindo para melhorar as condições de vida da população” (BRAGA, 2005,
p. 46-51). Na mesma publicação, em outro artigo, o Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) Oswaldo
Queiroz de Castro, comandante do 2º Contingente do BRAMAR, faz referência à participação
dos militares da área da saúde nas ACISOs promovidas pela Brigada Haiti. Cabe considerar
que, no ano de 2005, a MINUSTAH intensificou o confronto com os grupos armados
estabelecidos na cidade de Porto Príncipe e, nesse contexto operacional específico, segundo a
Doutrina CIMIC, não era apropriada a prestação de Assistência Direta pelo contingente
militar.
No relatório elaborado pelo Ministério Público Militar, sobre a visita de alguns de seus
membros à Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti, no período de 18 a 22 de abril de 2005,
encontra-se mais um indício de que as ACISOs eram uma prática compreendida como normal
pelo contingente e, dessa forma, integrante do rol das tarefas que se devia desempenhar. O
documento, assinado pela Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, a Sra. Adriana Lorandi,
manifesta que, que além das tarefas determinadas pelo Force Commander, os militares
realizavam:
1. a segurança das áreas sob sua responsabilidade, com ininterruptas missões de
patrulhamento, seja de dia ou à noite;
2. escolta de comboios civis;
3. ajuda humanitária, com distribuição de cestas básicas de alimentos, roupas,
material escolar e esportivo
4. assistência à saúde, com distribuição de panfletos educativos, de preservativos e de
medicamentos;
5. assistência odontológica (765 atendimentos);
6. assistência religiosa;
7. corte de cabelo comunitário;
8. apresentações artísticas e culturais, com exibições regulares no Cine Bombagay;
9. remoção de obstáculos. Foram 64 missões, com a retirada de 210 caminhões de lixo
e 44 carcaças que impediam as tropas de acessar determinadas áreas da cidade;
10. fechamento de 14 fossos;
11. cadastramento da população;
12. apreensão de material proibido: armamento, munição, rádios, drogas etc; e
13. dedetização de áreas infectadas (LORANDI e RATTACASO, 2005, p. 5)

Os itens três e oito, inequivocamente, são inadequados em um ambiente operacional
marcado por confrontos com gangues e com ex-militares haitianos. Não há como reconhecer
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que essas ações de Assistência Direta se enquadrariam no princípio do “último recurso”
encontrado na Doutrina CIMIC das Nações Unidas, apresentado no capítulo anterior. Muitas
das atividades listadas, inseridas dentro do que as forças armadas denominam ACISO, não
atendem ao princípio da “capacidade específica”, da singularidade. São atividades
desenvolvidas pelas ONGs, ou que podem ser mobilizadas pela ONU (pelo comando da
MINUSTAH) e realizadas por meios civis. Muitas das atividades, como cortes de cabelo, por
exemplo, não atendem necessidades urgentes e não foram desenvolvidas dentro uma moldura
temporal previamente limitada.
Cabe a consideração de que muitas dessas atividades, por mais que as consideremos
como orientadas ao atendimento de necessidades básicas da população, sendo bons exemplos a
distribuição de alimentos e água, se fossem realizadas pela Brigada Brasileira orientadas pelo
princípio da humanidade, exigiriam uma regularidade, constância e comprometimento que, por
limites físicos, em função das tarefas operacionais naturais ao mandato, tomariam totalmente o
tempo do contingente. Recursos como a água são uma necessidade humana diária, pois não se
vive sem a mesma, logo seria uma tarefa constante, e não aleatória e sem periodicidade.
As tarefas que cabiam aos militares, segundo o mandato, eram inúmeras, como
apontadas por BRAGA68 (2017, p. 38): patrulhas diurnas e noturnas, a pé, motorizadas e
mecanizadas (até 2005 o número teria chegado a oito mil); escolta e segurança de comboios de
ajuda humanitária, proteção aproximada de autoridades; a segurança do Palácio Presidencial, a
segurança de instalações consideradas sensíveis pelo governo do Haiti ou pela MINUSTAH,
segurança de grandes eventos, como o jogo de futebol Brasil x Haiti e o carnaval haitiano;
guarnecimento de pontos de bloqueio, pontos fortes e pontos de controle; controle,
acompanhamento e proteção de manifestações; operações em conjunto com a PNH e com a
UNPOL (Polícia das Nações Unidas); ações humanitárias em emergências provocadas por
desastres naturais; negociações com as principais lideranças para evitar conflitos; recuperação
de prédios públicos ocupados ilegalmente pelos ex-militares e operações militares de grande
envergadura, em terreno urbano e contra gangues armadas que atuavam nos bairros populares; .
Diante de uma gama de tarefas operacionais, não há como a afirmar que as ações de
Assistência Direta fossem sustentáveis ao ponto de ser efetivas na melhoria das condições de
vida da população.
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Carlos Chagas Vianna Braga é atualmente oficial general do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil e
participou da MINUSTAH no período de 2004-05 como assistente do General Heleno. O Oficial é doutor em
Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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Isto posto, cabe compreender as razões que motivavam a realização das ACISOs e os
serviços oferecidos à parcela específica da população haitiana, compreensão impossível sem
que se recupere o que é a ACISO e suas origens.

3.1 A ACISO: ORÍGENS E EMPREGO NO HAITI

Circula no meio militar e em setores do meio acadêmico a ideia de que a experiência
vivenciada pelos contingentes no Haiti impactaram as atuações, posteriores ao ano de 2004,
das Forças Armadas (FA) nas GLOs. Corroborando o que se afirma é significativa a fala do
Coronel Claudio Barroso Magno, comandante do 6º Contingente brasileiro (dezembro de 2006
a junho de 2007) ao jornal Estadão, durante uma entrevista com a jornalista Tahiana Stochero:
Mesmo que as operações realizadas no Haiti sejam específicas, elas têm conceitos
estratégicos semelhantes aos visualizados para o Rio de Janeiro, particularmente a
integração das ações e dos órgãos envolvidos, em todos os níveis. Isso é o que se
buscou aqui na capital haitiana e por isso deu certo. Tudo o que fizemos aqui foi
planejado para lá (AMARAL, 2001)

Em outros termos, o Haiti teria sido um “laboratório” para as futuras operações de
GLO, como a do Complexo do Alemão, conforme admitiu o próprio General Enzo,
Comandante do Exército, à imprensa, em 02 de dezembro de 2010, ao declarar que: “[...] seus
comandados atuarão no Complexo do Alemão como Força de Paz, nos moldes do Haiti”
(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2010).
No entanto, são raras as abordagens sobre a transposição das experiências vividas pelas
forças, em território brasileiro, para o Haiti, cabendo destacar o meritório trabalho de
SOTOMAYOR em “The Myth of the democratic peacekeeper” (2013) e Latin America`s
Increased Role in UN Peace Operations: Current Trens and Note of Caution (2014). As
ACISOs são um típico exemplo dessa transposição de experiência do ambiente nacional para o
ambiente internacional das Operações de Paz. O autor, que questiona a real capacidade do
ambiente de Operações de Paz exercer algum poder reformador da instituição militar, ao tratar
da prática do ACISO e proceder a análise da participação dos militares em missões na África e
no Haiti, concluiu que ocorreu uma transposição de práticas realizadas em território nacional,
pois as Operações de Paz são percebidas como ações periféricas das forças. Tratando da
participação brasileira na África, o autor explicitou que, durante a preparação para as missões,
partiu-se da premissa de que os militares que operavam na região amazônica possuíam os
conhecimentos e habilidades necessários ao emprego em ambiente africano. SOTOMAYOR
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destaca que, no Haiti em particular, essa mesma lógica foi empregada pelas FA, que teriam
levado para o ambiente multinacional e multidimensional das Operações de Paz experiências
consideradas bem-sucedidas durante a atuação em Operações de GLO, entre elas, as
relacionadas com as ACISOs. As forças percebiam que essas experiências se adequavam ao
ambiente socioeconômico dos países onde operariam em função da similitude com a realidade
do Brasil (MARQUES, 2018, 250 apud SOTOMAYOR, 2014, pp. 82-84). Em sua abordagem
SOTOMAYOR não questiona o papel do treinamento na preparação dos contingentes,
detendo-se a analisar apenas os possíveis efeitos do “ambiente ONU” no comportamento das
tropas brasileiras.
Como destaca MARQUES (2018), em sua análise sobre a MINUSTAH,
SOTOMAYOR não levou em consideração a criação do CCOPAB, cabendo fazer justiça que,
compreendendo o período estudado pelo pesquisador, durante boa parte da moldura temporal
proposta inexistia uma instituição responsável por realizar a preparação unificada dos
contingentes. Ao formular sua crítica à abordagem de SOTOMAYOR a autora não leva em
conta que foi apenas em 23 de fevereiro de 2005 que foi criado o CIOpPaz, posteriormente
passando à denominação de CCOPAB em 15 de junho de 2010. Mesmo em se tratando da
MINUSTAH, ao menos três contingentes69 enviados para o Haiti não sofreram influência de
uma instituição constituída exclusivamente para preparar militares e civis para Operações de
Paz (COSTA, 2015). Apesar de chamar a atenção para o “fator” CCOPAB e para um possível
papel dessa organização militar na atuação das FA nas Operações de Paz, a autora não
desenvolve a questão, não obstante ter realizado relevante sistematização de autores que, ao
tratarem do comportamento brasileiro em Operações de Paz, questionaram o caráter
reformador das missões e destacaram o papel retroalimentador das experiências em GLO e em
Operações de Paz.
A realização das ACISOs pelas forças armadas brasileiras remonta à Guerra Fria, mais
especificamente, seus primeiros registros datam de meados da década de 60, como uma
ferramenta de impactos psicossociais. A prática surgiu do reconhecimento de que a ameaça
comunista e as ações armadas com essa orientação não deveriam ser combatidas apenas de
forma convencional. A simples repressão por parte do regime militar não seria eficiente no
combate aos movimentos sociais intestinos, de orientação marxista, que se insurgiriam contra o
69

O primeiro, o segundo e o terceiro contingente brasileiro (CONTBRAS), constituído por militares da Marinha
(Força de Fuzileiros da Esquadra) e do Exército Brasileiro (cada contingente do Exército nucleado por uma
unidade distinta) não receberam adestramento por parte de uma instituição com a tarefa específica de prover
treinamento em Operações de Paz. Cabe destacar que o CIOpPaz, na sua constituição, contou com a participação
de militares do 3º CONTBRAS.
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regime. Era necessário desenvolver ações contra os fatores que alimentavam esses
movimentos (GUIMARÃES, 2014, p. 161-162). Para os segmentos militares as mazelas
proporcionadas pelo subdesenvolvimento, particularmente, a extrema desigualdade social
brasileira, criava em uma parcela significativa da sociedade um ambiente propício e receptivo
às ideias propagadas por grupos de orientação marxista. Assim, promover o desenvolvimento
econômico nacional era fundamental, não apenas para dotar o país da capacidade de
desenvolver forças armadas bem equipadas e preparadas para proteger a soberania nacional,
mas para neutralizar ameaças internas à segurança nacional.
Como exposto, não bastava imprimir violenta repressão aos denominados grupos
revolucionários. Na visão dos formuladores das novas teorias de guerra, quando as lutas de
guerrilhas começassem a eclodir no interior de um país, poderia já ser tarde demais. Dessa
forma, era necessário antecipar-se às ações daqueles que fomentavam a insurreição atacando
diretamente as causas de uma possível insatisfação popular: o subdesenvolvimento e os
consequentes problemas sociais gerados por ele (GUIMARÃES, 2015, p. 2).
Em termos genealógicos, essas ideias e estratégias de combate ao inimigo interno não
são autóctones, mas possuem estritos laços de filiação com as experiências e doutrinas
estadunidenses e francesas. Cabe então, reconstruir de forma sintética como essas ideias
vieram a aportar terras brasileiras e se difundiram no seio do oficialato, principalmente do EB,
dos anos 60.
Ao longo da história brasileira, as forças armadas brasileiras sofreram influência
francesa e estadunidense na sua conformação estrutural e intelectual. Desde os anos 30, a
influência francesa veio sensivelmente sendo diminuída, em um primeiro momento pela
chegada ao generalato de oficiais germanófilos, conectados às ideais expressas na Revista “A
Defesa Nacional” e denominados, por seus críticos, de “jovens turcos”, como Eurico Gaspar
Dutra, Góes Monteiro, Juarez Távora e Estevão Leitão de Carvalho. Esse distanciamento se
intensificou com a Segunda Guerra Mundial, ao tempo em que os militares brasileiros se
inseriam na órbita da influência estadunidense. Entretanto, como demonstra ARAUJO (2008,
p. 255), após o término do conflito, a diminuição da presença da influência militar francesa no
Brasil se deveu às turbulências vividas pela França diante dos movimentos de libertação
colonial na África e na Ásia. Essa experiência francesa, particularmente a reflexão dos
militares sobre seu fracasso na Indochina, foi responsável pela formulação de um
entendimento muito especifico do contexto da Guerra Fria. Para os militares franceses
participantes das lutas nas colônias francesas, a URSS não era a principal ameaça ao Ocidente,
particularmente pelo fato da destruição mútua assegurada ter estabelecido um ambiente de
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congelamento estratégico internacionalmente. O inimigo externo não era o primordial, mas
sim os membros das sociedades coloniais cooptados pelo pensamento comunista e que
empregavam na luta de libertação colonial estratégias da Guerra Revolucionária, inimigo que
deveria ser contraposto com ações de controle da população e da circulação de informações
(ARAUJO, 2008, p. 265-266). As ações francesas na Argélia durante a luta pela libertação
demonstram como essa percepção foi formulada enquanto doutrina e assumiu concretude em
práticas que foram aplicadas, com eficientes resultados. Como destaca GUIMARÃES (2015,
p. 3-4), na Argélia os franceses criaram unidades militares especializadas, as Section
Administrative Spécialisée (SAS), com o propósito de promover a integração da população
nativa argelina. Essas unidades desenvolviam ações de auxílio à população, como realização
de obras de infraestrutura (construção de estradas, pontes, escolas, estrutura sanitária e outros),
prestação de serviços de saúde, distribuição de alimentos, roupas e promoção de atividades
recreativas e esportivas. Essas mesmas unidades recebiam a tarefa de, com essa aproximação,
se tornarem instrumentos de obtenção de informação sobre os grupos revolucionários e seus
planos.
Essas ideias tiveram grande receptividade no meio militar brasileiro, em um momento
em que as forças armadas brasileiras, especificamente o EB, emergiam do mundo pós Segunda
Guerra, vivenciando uma crise de perspectiva e uma incerteza quanto ao seu papel como
instituição no mundo bipolar. A doutrina francesa de contrainsurgência exerceu forte
influência no pensamento militar brasileiro e na interpretação própria elaborada em território
nacional sobre o papel das forças armadas e como se deveria combater a ameaça interna. Não
se pode, todavia, negligenciar o papel da influência estadunidense na formulação da doutrina
de contrainsurgência brasileira. Com a ocorrência da Revolução Cubana, durante a
administração Kennedy, os EUA, até então com sua atenção voltada para a Europa e o Japão
promovendo ações de contenção geopolítica da ameaça proporcionada pela existência da
URSS, intensificaram programas de treinamento de forças militares e policiais da América do
Sul, mais especificamente no combate aos movimentos subversivos e potencialmente capazes
de replicar o caso cubano. Entre técnicas de investigação, interrogatórios, difundia-se a ideia
de que as forças militares poderiam atuar como promotoras do desenvolvimento nacional e
assistir a população (GUIMARÃES, 2015, p. 5). Essas ações eram denominadas pelos
estadunidenses de “Civic Actions” e, por essas terras foram abrasileiradas como Ações CívicoSociais. As ACISOs foram amplamente empregadas durante o regime militar como ferramenta
de combate ao inimigo interno, em especial, em regiões onde se estabeleceram as experiências
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de guerrilha orientadas pelo “foquismo”70, como no Araguaia e na região do Caparaó. Seu
início se deu com o Exército, mas logo a prática se estendeu às demais forças, sendo
amplamente realizadas na atualidade. As ACISOs eram fundamentalmente de cunho
assistencialista e basicamente tinham como núcleo a prestação de serviços de saúde, com a
montagem de postos de atendimento odontológico e médico e realização de vacinação.
Paralelamente, efetuava-se a distribuição de alimentos, medicamentos, roupas e até material
escolar, de forma muito semelhante ao que era praticado pela SAS na Argélia. Também
participavam na organização de festejos locais, na recuperação de escolas e desenvolviam
programas recreativos para os jovens das comunidades de interesse. Esse modelo persiste até
hoje, sem muita alteração. Na Marinha do Brasil é comum o planejamento e a realização de
ACISOs em localidades onde se desenvolvem operações (exercícios militares). A região de
Itaóca, no Espírito Santo presenciou, desde a 30ª edição da Operação Dragão 71 (ocorrida em
1995), a realização de Operações de ACISO em paralelo ao desenvolvimento dos exercícios
militares.
Em paralelo à 30a Operação Dragão, o Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra
com reforços oriundos do setor de Saúde de da Marinha, realizou intensas Ações
Cívico-Sociais em apoio à comunidade local, proporcionando atendimentos médicos,
laboratoriais e odontológicos entre outros. Também foram proferidas palestras em
escolas visando a prestar aos jovens esclarecimentos sobre o perigo das doenças
sexualmente transmissíveis e os males provenientes do uso de drogas (TREITLE,
1997, p. 23).

As ACISOs após o regime militar passaram a ter como objetivo contribuir para
minimizar o impacto de possíveis transtornos ocasionados pela presença de operações
militares na região, modelando a percepção da população a cerca dos militares de forma
positiva.
Os primeiros registros da realização de uma ACISO como instrumento de
contrainsurgência remontam ao ano de 1966, conforme registro do jornal “Noticiário do
70

O foquismo , também conhecida como teoria do foco revolucionário, teve grande influência na esquerda
revolucionária brasileira dos anos 60 e 70. A teoria foi expressa pela primeira vez por Ernesto Che Guevara (A
Guerra de Guerrilhas, 1960) e posteriormente por Régis Debray. A teoria do foco parte de uma interpretação
equivocada da dinâmica histórica e da incompreensão das distintas formações sociais e históricas que
compunham os países da América do Sul. Em linhas gerais, entendia-se que existia no subcontinente condições
subjetivas para a eclosão revolucionária, restando apenas criar essas condições e despertar a vontade dos setores
sociais que seriam beneficiados pelo processo revolucionário. Para criar essas condições subjetivas era
necessário que um pequeno grupo de homens, como em Cuba, se instalasse no campo, em regiões onde uma
defesa seria facilmente organizada e promovessem ações de conscientização e mobilização dessas populações
(GORENDER, 1987, p. 80)
71
Exercício de Operações Anfíbias que envolve o emprego de meio navais, de fuzileiros navais e aéreos. A
primeira Operação Dragão data de 1964. Não há indícios de que essas operações antes da década de 90 e, mais
especificamente, de sua 30ª edição, realiza-se ACISO de forma sistemática.
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Exército”, edição de 6 de maio. As operações foram desenvolvidas nas proximidades da
represa de Furnas e abrangeram os municípios próximos de Três Pontas, Varginha, Campos
Gerais, Alfenas, Elói Mendes e Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. A operação se tratava de
um exercício que tinha como foco o combate às guerrilhas e, paralelamente, contou com a
realização de ações assistencialistas (consultas médicas, extração dentária e suturas dentárias,
vacinação, reparos em escolas, igrejas e demais locais públicos, distribuição de alimentos e
medicamentos e promoção de atividades de recreação com os moradores) às comunidades
próximas. Essas ações denominadas por Psicossociais, pois ainda não recebiam a denominação
de ACISO, contaram com a participação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da
Força Aérea Brasileira (FAB) (GUIMARÃES, 2015, p. 7).
Segundo GUIMARÃES (2014, p. 165; 2015, p. 7), a sigla surgiria pela primeira vez em
documentos oficiais tratando de operações de repressão ao foco guerrilheiro que havia se
instalado na serra de Caparaó (Minas Gerais/Espírito Santo).

Como destaca o autor,

documentos oficiais expedidos em 1966 pela 4ª Região Militar determinavam que a Polícia
Militar de Minas Gerais promovessem ACISOs, com o literal objetivo de conquistar a simpatia
popular, em outros termos, conquistar o que no jargão militar se denomina “corações e
mentes”. Em seu artigo, “Assistindo a população, combatendo o comunismo: as Ações CívicoSociais no contexto da ditadura militar brasileira”, GUIMARÃES (2015, p. 7) explicita que a
partir de 1967 as referências sobre as ACISOs se multiplicam, tanto em publicações voltadas
para o público externo, como na imprensa, passando a constituir parte dos currículos de cursos
diecionados para a guerra revolucionária.
Se por um lado se pode afirmar que com a redemocratização o caráter de
contrainsurgência das ACISOs arrefeceu, assumindo a prática a característica de um
instrumento de comunicação social, no Haiti, desde o primeiro contingente, bem como nas
operações de GLO realizadas no Brasil, o seu caráter com instrumento de combate a um
inimigo que atua como insurreto e de obtenção de informação foi recuperado e aplicado.
No Haiti, em 2004, as ACISOs foram iniciadas com o propósito de estreitar o
relacionamento com a população e amenizar a rejeição da mesma à presença das tropas da
MINUSTAH. Praças e oficiais, que participaram do primeiro contingente, sendo o caso do
autor, relatam que durante os patrulhamentos iniciais as viaturas militares, quando adentravam
Cité Soleil, área de responsabilidade do BRAMAR, eram frequentemente apedrejadas por
populares. Existia um clima de hostilidade em relação à presença da ONU e suas tropas. As
primeiras ACISOs, que consistiram na distribuição de água na região de Cité Soleil, tinham
por objetivo contribuir para promover uma alteração no comportamento manifesto por parte da
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população, torná-la mais receptiva à presença dos capacetes azuis brasileiros e facilitar a
realização das operações de patrulhamento na localidade. Posteriormente, essas operações de
ACISO seriam também utilizadas como instrumentos de obtenção de informações para o
planejamento das operações.
Inexistem dúvidas do propósito supracitado das ACISOs, já que a natureza dessas ações
no Haiti foi declarada publicamente pelo seu primeiro Force Commander, General Augusto
Heleno Ribeiro Pereira, em diversas situações. Em sua pesquisa para o doutoramento pela
Universidade Brasília, intitulada “A atuação militar brasileira na MINUSTAH: estratégias de
enfrentamento das gangues no Haiti”, PINHEIRO (2015) pôde entrevistar o comandante das
forças militares no Haiti em dois momentos distintos: em 2008 e em 2001 e teve acesso ao
conteúdo de uma palestra proferida pelo oficial general, intitulada “Operação de Paz no Haiti”,
promovida pela Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais (SAEI), do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), realizada em 14 de outubro
de 2005, no Palácio do Planalto.
As seleções apresentadas por PINHEIRO dos depoimentos do General Augusto Heleno
não deixam dúvidas de que as operações de ACISO, desenvolvidas pelo contingente militar
brasileiro, com a sua anuência, tinham por objetivo a conquista de “corações e mentes” das
comunidades impactadas pelas operações militares. As ACISOs, que traziam no seu arsenal
distribuição de alimentos, brinquedos, assistência médica e recreação, segundo o General
Heleno eram um poderoso e eficaz instrumento de aproximação dos militares e da população
haitiana, devendo ser desenvolvidas sempre imediatamente após a realização de operações de
combate às denominadas forças adversas, no caso as gangues de Porto Príncipe (PINHEIRO,
2015, p. 100-101). Ao que sugerem os documentos a que teve acesso à pesquisadora, o
governo brasileiro, compartilhava o mesmo entendimento dos militares sobre as ACISOs e o
seu papel operacional. A autora apresenta o conteúdo de um telegrama secreto do Governo dos
EUA, datado de 19 de agosto de 2005, onde o então Embaixador americano John Danilovich,
manifestava que o Ministro das Relações Exteriores Celso Amorin, compartilhava dessa
perspectiva, e solicitava ao Governo dos EUA auxílio financeiro para a promoção dessas ações,
necessárias às ações de força da MINUSTAH (PINHEIRO, 2015, p. 101).
Como ficou expressamente evidenciado na entrevista fornecida em 17 de março de
2011, o primeiro Force Commander declarou que existiam manifestações contrárias por parte
do componente civil da MINUSTAH em relação às práticas desenvolvidas pelo contingente
brasileiro e por ele endossadas. Mesmo diante das críticas, decidiu-se por continuar a realizar
os ACISOs (PINHEIRO, 2015, p. 129). Os Relatórios Finais dos Contingentes Brasileiros, que
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até a pesquisa de PINHEIRO eram confidenciais, corroboram que havia manifestações por
parte dos demais elementos constituintes da missão, dos “atores humanitários”, contrárias ao
que era praticado pelos militares brasileiros.
Considerando-se a Doutrina CIMIC das Nações Unidas, tratada e detalhada no segundo
capítulo desta dissertação, compreende-se perfeitamente as razões das críticas manifestas pelos
elementos civis da MINUSTAH. As práticas implementadas pelos brasileiros, por mais que
fizessem todo o sentido dentro de uma abordagem operacional, representavam na prática uma
invasão do denominado “espaço humanitário”. Como já amplamente desenvolvido, as ações
de Assistência Direta, em ambientes operacionais conflituosos, não devem ser realizadas pelos
atores militares. Caso seja necessária a ação militar, esta deve atender o critério da necessidade.
O emprego de recursos militares, de forma indiscriminada e motivada por objetivos estranhos
ao princípio da necessidade, podem produzir efeitos perversos, como gerar uma dependência
desses recursos e afastar as ONGs, os verdadeiros “braços e pernas” da ONU na prestação da
assistência humanitária. As ONGs evitam compartilhar o mesmo espaço operacional com os
militares, diante da perspectiva real de ocorrer um comprometimento da percepção que a
população vulnerável possui do seu trabalho.
Não se pode perder de vista que atores humanitários, via de regra, são os primeiros a se
fazerem presentes nos ambientes de crise humanitária e permanecem no terreno quando os
contingentes militares encerram sua missão, colhendo os efeitos colaterais da invasão do
espaço humanitário.
Conscientes desse risco, algumas ONGs, particularmente as associadas à prestação de
serviços de saúde, optam por não interagir com atores militares, mesmo quando o ambiente
operacional, segundo a Doutrina CIMIC das Nações Unidas, admite a ocorrência da
cooperação. Entre essas instituições destacam-se os MSF, que optam claramente por evitar essa
aproximação. A organização entende que os militares, os políticos e os grupos comerciais e
econômicos possuem interesses estranhos aos princípios humanitários e são assim percebidos
pela opinião pública. Ao contrário, isso não ocorreria com os atores humanitários, que gozam
de uma percepção global positiva. Nesse contexto, obviamente espera-se que outras
instituições expressem o interesse em se associarem à assistência humanitária para melhorar
sua imagem ou para construírem uma imagem singular e positiva. Entretanto, essa confusão de
objetivos pode comprometer profundamente a prestação da assistência humanitária, inclusive
colocando em risco a vida dos atores humanitários (BOUVIER, 2012, p. 154). No Haiti, como
em outros ambientes em que a ONU esteve presente, não há registros de que os MSF tenha
agido em discordância ao supracitado entendimento.
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Infelizmente, carecem pesquisas de campo que busquem quantificar e qualificar quais
os impactos para a comunidade humanitária presente no Haiti da decisão dos militares
brasileiros em prestarem Assistência Direta por meio das ACISOs.
Reconhecendo-se que ocorreu a prestação de Assistência Direta pelos contingentes, que
existia o apoio do primeiro Force Commander e nenhuma evidência de que os contingentes
que se seguiram manifestaram pensamento diferente, reconhecido também que o componente
civil da MINUSTAH se manifestou criticamente contra a atitude dos brasileiros e foi ignorado,
cabe compreender como os militares brasileiros, ou melhor, seus interlocutores (Force
Commander e demais comandantes), compreendiam o que denominavam por “estratégia” ou
opção de natureza operacional.
Para o General Augusto Heleno era evidente que os demais contingentes de outros
países não se comportavam de forma semelhante e que isso era algo específico do contingente
brasileiro. Todavia, em sua narrativa não se percebe qualquer indício de que reconhecesse que
a realização das ACISOs conflitasse com um conjunto sistematizado e orgânico de ideias que
aqui se denomina por Doutrina CIMIC das Nações Unidas. O ex-Force Commander
compreende que essa experiência no Haiti, essa abordagem operacional, onde as ações de
Assistência Direta pelos militares sucedia o emprego da força, foi “[...] a maior contribuição
doutrinária do comando brasileiro na MINUSTAH para o conjunto das missões de paz das
Nações Unidas, idealizadas com base no Capítulo VII da Carta, [...]” (PINHEIRO, 2015, p.
101). Essa visão do oficial general se insere em uma narrativa que, com diversas nuances,
começou a ser elaborada desde o início da missão e da participação brasileira. Narrativa que
veio, inclusive, a contar com a participação de uma parcela da academia, conferindo-a um
“teor” de cientificidade que não resiste ao confronto com os fatos e ao rigor da metodologia
científica. Essa narrativa, que foi tratada no capítulo um, prega a existência de um “jeito
brasileiro” de realizar Operações de Paz, que teria se manifestado e se conformado durante a
participação brasileira na MINUSTAH.

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes que se reconstrua e se proceda à análise de como a Doutrina CIMIC das Nações
Unidas foi incorporada pelos militares, cabem algumas sistematizações das conclusões parciais
apresentadas até o momento. A primeira delas é o reconhecimento de que durante toda a
participação militar brasileira na MINUSTAH os contingentes militares praticaram a
Assistência Direta sob a forma das ACISOs. Em alguns momentos, quando ocorreram
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desastres naturais, a lógica admitia a prestação desse tipo de assistência por militares, todavia,
durante a maior parte da missão a Doutrina de CIMIC das Nações Unidas não orientava essa
prática, em função das diversas razões amplamente já esclarecidas, entre elas: o
comprometimento do espaço humanitário, a criação da dependência civil dos recursos
militares, o fato dessa assistência praticada por militares não atenderem aos critérios do último
recurso, da temporalidade limitada e o princípio da necessidade humanitária.
Um segundo aspecto, não menos importante, é que há registro de que o componente
civil da missão se manifestou, em diferentes momentos, contrário ao que realizavam os
contingentes brasileiros. Essas realizações tinham o conhecimento e a concordância do Force
Commander, conforme ficou demonstrado em algumas falas do General Heleno reproduzidas
no capítulo.
Por último, demonstrou-se que a decisão de promover a Assistência Direta foi
motivada por razões estranhas aos princípios humanitárias, mas sim por sua potencialidade e
capacidade de produzir efeitos psicossociais como uma ferramenta de contrainsurgência. Nesse
aspecto específico, a Assistência Direta, como uma ferramenta psicossocial, é oriunda de uma
tradição prática que remonta aos anos 60. Sua formulação e desenvolvimento em território
nacional era uma resposta aos inimigos internos durante a Guerra Fria. As ACISOs não
desapareceram com a redemocratização, continuaram sendo empregadas como instrumento de
comunicação social pelas forças, para a construção de uma imagem positiva. Mais tarde, com a
multiplicação das operações GLO, seu caráter de instrumento psicossocial e de obtenção de
informações foi reavivado.
Feita essa recuperação dos principais pontos tratados no capítulo em questão, passar-seá a abordar como se estabeleceu o contato dos militares com a Doutrina CIMIC das Nações
Unidas e como essa doutrina se manifestava nos documentos oficiais dos contingentes. A
verificação e análise desse processo foi possível com a devida identificação nos Relatórios
Finais dos Contingentes, e em outros documentos que foram utilizados, dos aspectos da
Doutrina CIMIC.
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CAPÍTULO IV
O CONTATO COM A DOUTRINA CIMIC: INTERIORIZAÇÃO OU NÃO?
Reconhecendo-se a existência de uma “doutrina” das Nações Unidas regulando e
orientando as relações civil-militares no âmbito das Emergências Complexas, a pesquisa partiu
da premissa de que teria sido impossível que, em algum momento, os oficiais brasileiros dos
Estados-Maiores e os comandantes dos contingentes não tivessem travado contato com a
mesma. Logo, uma das questões cruciais que se desenhou naturalmente foi a necessidade de
se identificar em que ponto temporal esse contato ocorreu e em que condições. Sabe-se
também que, em um determinado momento, a preparação dos contingentes passou a ser
unificada e promovida sob a responsabilidade do CCOPAB, constituído em 15 de junho de
2010. Considerando-se que o CIOpPaz foi constituído em 23 de fevereiro de 2005, e se
dedicava à preparação dos militares do EB, e se converteu posteriormente no CCOPAB,
caberia inicialmente reconstituir como se processava a preparação dos contingentes antes da
criação do CCOPAB e identificar em quais momentos travou-se algum contato com a
Doutrina CIMIC das Nações Unidas. Essa tarefa teria sido impossível sem colaboração do
CMG(FN) Elder Vaz, comandante interino do CCOPAB em 2020, e o Cel Cavalcante,
professor da instituição, que franquearam o acesso aos arquivos da instituição.
Antes de se proceder a apresentação dos dados e sua análise, convêm realizar algumas
considerações prévias sobre as fontes primárias a que se teve acesso, bem como estabelecer
alguns critérios prévios e logicamente necessários para orientar e sustentar a exposição que
seguirá. A massa documental primária a que essa pesquisa teve acesso é constituída, em sua
maioria, pelos “Relatórios Finais dos Contingentes”. Todavia, outros documentos como a
diretiva de preparo do COTER, correspondente ao 6º Contingente, slides de apresentações de
programas de treinamento em CIMIC, como o do primeiro Induction Training aplicado ao
contingente brasileiro, bem como informações sobre o programa do treinamento conduzido
pelo CCOPAB e alguns poucos relatórios tratando do preparo72, como o elaborado pelo 12º
Contingente, também foram utilizados como fontes. Além desses documentos, foram
consultados artigos elaborados por militares, alguns que serviram no CCOPAB ou
participaram dos contingentes, tratando especificamente sobre CIMIC.

72

Algumas poucas informações sobre o preparo puderam ser identificadas no conteúdo dos Relatórios Finais dos
Contingentes. Esses relatórios não elaboravam um relatório específico sobre o preparo.
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Os Relatórios Finais dos Contingentes constituíram-se a principal fonte de dados,
possibilitando

compreender

como

os

diversos

contingentes,

que

se

sucederam,

compreenderam a atividade de CIMIC e incorporaram ou não aspectos da Doutrina CIMIC das
Nações Unidas.
Os Relatórios Finais possuem, entretanto, algumas lacunas. Não foi possível encontrar
o relatório final do 1º, 3º, 14º e 15º Contingentes. Os relatórios do 14º e 15º Contingentes são
afetos ao primeiro e ao segundo semestre do ano de 2011, período subsequente ao terremoto
que vitimou Porto Príncipe e, pelas razões já apresentadas, não cobrem um período de
interesse para esta pesquisa. Contudo, as ausências dos relatórios do 1º e do 3º Contingente são
significativas. Sem um relatório final do 1º contingente não foi possível identificar com
precisão se durante sua preparação no Brasil travaram contato com a Doutrina CIMIC das
Nações Unidas. Quanto ao 3º Contingente, sua ausência é significativa, considerando que
alguns de seus militares, ao retornarem ao Brasil, viriam a ser designados para servir no
CIOpPaz.
A análise e a apresentação das conclusões acerca do observado nos Relatórios Finais
dos Contingentes levaram em consideração a existência de três momentos originais do
material, em função de sua relação com o preparo dos contingentes, especificamente do
preparo dos militares do EB. Do segundo semestre de 2004, quando o 1º Contingente iniciou
sua atividade no Haiti, até o final de 2005, quando se encerrou a participação do 3º
contingente, a preparação era realizada pelas forças individualmente, cabendo ao Centro de
Preparação e Avaliação para Missões de Paz do Exército Brasileiro (CEPAEB) a orientação e
preparo dos designados pelo EB. O CEPAEB foi constituído em 2001, na Divisão de Missão
de Paz do COTER (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2010 ?) Sabe-se que, apesar da constituição
do CIOpPaz em fevereiro de 2005, até o 6º Contingente, segundo a Diretiva do COTER
“Preparo da Tropa para o Emprego em Missões de Paz”, o preparo ainda era conduzido pelo
CEPAEB, mas já contava com a participação do CIOpPaz. Assim, pode-se afirmar que do
primeiro contingente até o sexto, o preparo dos militares do Exército ficava sob a
responsabilidade do CEPAEB, constituindo-se assim o primeiro recorte temporal do preparo.
A partir do 7º Contingente, em junho de 2007, até a constituição do CCOPAB em junho de
2010, mais precisamente até o 12º Contingente, é natural que o CIOpPaz tenha assumido a
responsabilidade pelo preparo, compreendendo esse um segundo recorte. O terceiro recorte
teria como natureza a unificação da preparação dos militares das três forças, que não se iniciou
em 2010, já que o preparo dos militares do 13º Contingente estava em andamento, e se
estendendo até o término da participação militar brasileira em 2017. Cabe a ressalva de que os
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documentos do 12º Contingente (primeiro semestre de 2010) ao 17º Contingente (primeiro
semestre de 2012) foram analisados com um olhar diferenciado. O período em questão
corresponde à ocorrência do terremoto e a resposta por parte do Brasil, resposta que
representou um incremento do efetivo militar, com a constituição de um segundo batalhão, o
BRABAT2 e que encerrou sua participação durante o 17º Contingente, em 12 de abril de
2013. Nos documentos desse período específico foram ignorados aspectos relativos à prática
da Assistência Direta, pois ela seria coerente como o cenário de desastre natural, focando em
aspectos dos documentos que indicavam aspectos relacionados ao preparo específico sobre
CIMIC, bem como elementos que expressavam alguma interiorização da Doutrina CIMIC da
das Nações Unidas.
Didaticamente, a apresentação do conteúdo dos relatórios e sua devida análise foi
dividida em três partes: a primeira, tratará do 1º ao 13º Contingente (2004-2010), período em
que o preparo dos militares para a MINUSTAH não era unificado, mas realizado pelas forças;
a segunda parte, será dedicada aos relatórios do 14º ao 17º Contingente (2011-13), quando o
treinamento já era unificado sob a condução do CCOPAB, mas a atuação do contingente
militar brasileiro foi fortemente condicionada pelo terremoto de 2004 e imperava uma lógica
de resposta à desastre natural; e por último, os relatórios do 18º ao 26º Contingente (20132017), quando cessa a participação do BRABAT2, e inicia-se o debate sobre o fim da
participação militar.
A escolha por analisar fundamentalmente fontes dos militares do EB se justifica por
dois aspectos, um já manifesto e o outro não. O primeiro se refere ao fato de os militares do
EB compreenderem a parte substancial do efetivo brasileiro enviado para o Haiti. O segundo
aspecto é que o efetivo das demais forças se encontrava, desde o início da missão enquadrado
dentro de um comando do EB, primeiro uma Brigada e depois, pela maior parte da duração da
missão, um Batalhão.
Ainda sobre os Relatórios Finais dos Contingentes, convém especificar que não se
pretende realizar uma apreciação específica e individual de cada relatório dos contingentes
disponíveis. Aspectos relevantes dos relatórios e outros documentos serão aqui destacados,
buscando-se compor um quadro geral da evolução da atividade CIMIC pelos militares
brasileiros e em que medida é possível identificar ou não uma incorporação da Doutrina
CIMIC das Nações Unidas.
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4.1 A ANÁLISE DA ATIVIDADE CIMIC DO 1º AO 13º CONTINGENTE

Durante os anos de 2004 a 2006, correspondentes ao 1º ao 6º Contingente, a
qualificação dos militares do EB ficava a cargo das orientações do COTER, que emitia uma
Diretiva para o preparo dos militares designados para a missão. Não foi possível encontrar
diretivas anteriores a criação do CIOpPaz (fevereiro de 2005). O documento mais antigo
encontrado foi a Diretiva do COTER “Preparo da Tropa para o Emprego em Missões de Paz”,
de 24 de outubro de 2006, anexa ao ofício nº 3.456 do Subcomandante de Operações
Terrestres ao Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul. No Ofício recomendava-se
a difusão da diretiva no mais curto tempo. O documento em questão orientou o preparo do 6º
Contingente Brasileiro, que operou no Haiti durante o primeiro semestre de 2007. Por
intermédio da análise desse documento, contrastando com o relatório final do mesmo
contingente, pôde-se ter uma boa ideia do contato com a doutrina e de sua interiorização.
Compreender como se deu o preparo e o treinamento continuado, bem como o contato
com a Doutrina CIMIC das Nações Unidas, antes do sexto contingente só foi possível por
intermédio das poucas referências constantes nos relatórios dos cinco primeiros contingentes,
dos quais falta o relatório do terceiro.
Antes mesmo de tratar especificamente do preparo, é fundamental tecer algumas poucas
considerações sobre a composição do Batalhão de Infantaria de Força de Paz (BRABAT), mas
especificamente, sobre a estrutura do seu Estado-Maior. Segundo o Quadro de Cargos (QC) do
BRABAT, um dos documentos anexos à diretiva do COTER para o 6º Contingente, o EstadoMaior se organizava em nove células: G1 - Seção de Pessoal; G2-Seção de Inteligência; G3Seção de Operações; G4-Seção de Logística; G6-Seção de Comando e Controle e a célula G-9,
que recebeu o nome, inicialmente, de Seção de Comunicação Social (ComSoc). Apesar de não
terem sido consultados o QC dos contingentes anteriores ao sexto, os dados constantes nos
relatórios finais da missão indicam que essa estrutura permaneceu praticamente inalterada. A
denominação da célula G9 se manteve até o 10º contingente, que chegou ao país em dezembro
de 2009 e permaneceu até junho de 2010.
A denominação da célula G9 como ComSoc durante esse período é um significativo
indicador do nível de incompreensão por parte do contingente e dos envolvidos no
planejamento, inclusive o COTER, quanto as especificidades da célula nove no ambiente das
Operações de Paz. Essa estrutura celular existe nas demais operações militares, mas o G9 nas
operações militares “convencionais” exercem funções na lógica dos Assuntos Civis (EUA) ou
da Cooperação Civil-Militar (OTAN).
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Segundo o Caderno de Instrução CI-45/2 “A Comunicação Social em Apoio as
Operações Militares”, aprovado pelo COTER, a ComSoc se constitui de três vertentes a saber:
Relações Públicas, Informações Públicas e Divulgação institucional (COTER, 2005, p. 8).
Todas essas atividades são voltadas para o fortalecimento da imagem institucional. No mesmo
manual figura o lema: “A Comunicação Social é um facilitador do Comando e um
multiplicador do poder de combate” (COTER, 2005, p. 16). Depreende-se que a ação da
ComSoc é voltada exclusivamente para a construção de uma imagem positiva da instituição e
em apoio aos objetivos militares. Cabe relembrar que no momento em que essa diretiva foi
emitida, 24 de outubro de 2006, inexistia o termo UN-CIMIC, termo associado à atividade
CIMIC militar, criado pela ONU (DPKO) com a publicação “Civil-Military Coordination in
UN Integrated Peace Keeping Missions”, de novembro de 2010. Porém, desde 2002 existia
uma diretiva específica do DPKO direcionada aos militares, tratando de CIMIC: a CivilMilitary Coordination Policy. Como foi tratado anteriormente, esse documento do DPKO
continha orientações sobre o envolvimento dos militares em atividades desempenhadas pela
comunidade humanitária. Outro aspecto relevante é que, desde 28 de junho de 2004, a
Doutrina CIMIC das Nações Unidas, que se encontrava “explodida” em diversos documentos,
foi devidamente sistematizada e encontrava-se disponível na publicação já apresentada no
segundo capítulo, intitulada “Civil-Military Relation Ship in Complex Emergencies-An IASC
Reference Paper” (junho de 2004).
Apesar de não se ter tido acesso ao relatório final do 1º Contingente, detalhes sobre o
planejamento da missão e dos primeiros contatos com o conteúdo da Doutrina CIMIC das
Nações Unidas, tornaram-se acessíveis graças ao CCOPAB. Sem o relatório final e a Diretiva
do COTER correspondente, não foi possível determinar se o conteúdo da Doutrina foi
apresentado durante os adestramentos promovidos na preparação do 1º Contingente. No
entanto, é possível afirmar que ao chegar ao Haiti esse conteúdo fez parte de uma série de
instruções oferecidas aos oficiais do contingente, durante um treinamento denominado
“Induction Training”. Em linhas gerais, esse treinamento é obrigatório e oferecido pela ONU
para todo o pessoal (militares, policiais e funcionários civis nacionais ou internacionais e
voluntários da ONU) que participa da missão, devendo ser realizado após a chegada à área. O
treinamento objetiva facilitar a rápida integração dos indivíduos participantes ao ambiente
específico da missão. Aspectos do ambiente social, econômico e político e da história do país,
onde se desenvolve o ambiente operacional, são apresentados, bem como a estrutura da ONU
na missão, as suas principais tarefas e responsabilidades. Nesse treinamento também são
reforçados os valores norteados pela ONU. O Induction Training representa um dos três
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momentos da preparação para a Operação de Paz, que são: o Pre-Deployment Training:
treinamento baseado nos principais padrões e normas do peacekeeping, oferecido por uma
instituição credenciada pela ONU, no Brasil essa instituição é o CCOPAB; o Induction
Training, de que se está tratando; e o Ongoing Training, que se refere a qualquer treinamento
realizado quando a operação já está andamento no terreno e possui objetivos mais específicos,
como a especialização de determinados indivíduos para a realização de atividades específicas
(FLASPÖLERR, 2017).
A primeira turma selecionada para realizar o treinamento foi constituída basicamente
pelos oficiais do Estado-Maior da Brigada. Da Marinha do Brasil, foram indicados os
comandantes Walter Cattani Pinto, Remylson Henrique de Souza Laport, Marcos José Freire
Lopes e Vagner Moreira de Lima e do Exército Brasileiro, o Tenente Coronel Carlos Ernesto
Miranda Aversa e o Major Gilberto Peçanha Celso Filho. Também participou o oficial da
Marinha do Brasil, comandante Miguel Angelo Santos Champloni, que servia no Estado-Maior
do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, e os Capitães Carlos Ernesto Miranda Aversa
e Guilherme Lima Torres Sangineto, além do 2º Tenente Paulo Enrique Gama e Silva, do EB e
que serviam no Batalhão.
Entre os conteúdos das palestras, foi possível constatar que o programa apresentou a
organização do Estado-Maior do Componente Militar, no qual podia-se verificar a organização
celular (U1, U2, U3, U4, U6 e U9) do Estado-Maior da Força. À célula U9 cabia a tarefa de
realizar a coordenação civil-militar, conforme pode ser visto abaixo:
Figura 3: Organograma da célula U-9

Fonte: palestra “Organization Chart” – 1th Induction Training Course, 2004.
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A organização dos Estados-Maiores dos diferentes níveis, o operacional e o tático, com
células idênticas e com as mesmas atribuições, facilita a comunicação e o planejamento entre
os homólogos. A estrutura do contingente brasileiro não sofreria mudanças substanciais até o
10º contingente, como será apresentado posteriormente, permanecendo a denominação da
célula 9 (G9) como “comunicação social”, bem como uma organização que priorizava essa
atividade, bem distinta da atividade de CIMIC. A permanência da denominação ComSoc é um
forte indicativo da incompreensão do que viria a ser a coordenação civil-militar e o papel da
célula 9 no ambiente ONU.
Como pode ser observado na programação do 1th Induction Training, apresentada
abaixo, ocorreram instruções voltadas para a coordenação civil-militar, como NGO/UN
Agencies Relationship, Humanitarian Assistence e Code of Conduct.
Figura 4 – Programa do 1th Induction Training

Fonte : DPKO, MINUSTAH, 2004.

Os arquivos do 1th Induction Training consistem em um “pacote” de apresentações em
powerpoint utilizado pelos instrutores durante as instruções. Consultadas as apresentações
correspondentes às aulas de Humanitarian Assistence e NGO/UN Agencies Relashionship
concluiu-se que os conteúdos sobre CIMIC estavam estruturados de acordo com a estrutura do
documento “Civil-Military Coordination Policy” (DPKO, 2002). Como já foi apresentado, o
documento reafirma o entendimento de que os recursos militares só podem ser utilizados em
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condições muito específicas, quando a capacidade detida pelos atores militares for de natureza
única, não puder ser atendida por outra organização, de natureza civil, na moldura temporal
exigida pela necessidade e como o último recurso.
Todavia, na instrução intitulada “RELACIONES CIMCOORD NGO/UN AGENCIES”,
esses princípios, claramente expostos no documento do DPKO, não constavam da
apresentação. Outro aspecto relevante é que na instrução foi utilizado em um dos slides o
termo, Cooperação Civil-Militar, não utilizado pela ONU, mas sim pela OTAN, o que pode
caracterizar que a Doutrina CIMIC das Nações Unidas, naquele momento, não estivesse
também clara para as equipes responsáveis pelo treinamento. O conceito de cooperação na
Doutrina CIMIC das Nações Unidas representa um dos extremos da atividade de coordenação
civil-militar.
Figura 5 - Conceito de CIMCoord

Figura 6 - Conceito de CIMIC

Fonte: Slides extraídos da apresentação efetuada pelo representante do U9, durante o 1th Induction Training,
2004).

Quanto à Diretiva do COTER “Preparo da Tropa para o Emprego em Missões de Paz”
(2006), correspondente ao 6º Contingente, verifica-se que durante o preparo no Brasil, sob a
supervisão CEPAEB e a participação do CIOpPaz, os militares tiveram acesso aos conteúdos
dos Standardized Generic Training Modules (SGTMs). Os SGTMs foi desenvolvido em 2002
pelo Training and Evaluation Service (TES), uma organização do DPKO. Os SGTMs proviam
aos países contribuintes módulos genéricos de treinamento, com conteúdos sobre Operações
de Paz, possibilitando uma padronização do preparo dos diversos contingentes. Nos SGTMs,
conforme verificado na “Ficha de Instrução Individual do Contingente”, Anexo “C”, parte
integrante da Diretiva do COTER, constam as instruções “Assistência Humanitária” e
Coordenação Civil-Militar”, SGTM 9 e 10 respectivamente (COTER, 2006, p. 2) .
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Reconhecido que os militares que chegavam ao Haiti eram submetidos a um
treinamento imposto pela ONU que contemplava a Doutrina CIMIC das Nações Unidas e que,
durante a preparação no Brasil, esses militares também tinham acesso ao seu conteúdo por
intermédio de módulos de treinamento padronizados pelo DPKO, coube verificar em que
medida esses conteúdos se manifestavam nos procedimentos dos contingentes. Essas
informações seriam obtidas na análise dos Relatórios Finais dos Contingentes.
Como será apresentado detalhadamente, a análise dos relatórios disponíveis
correspondentes ao período 2004-2007, especificamente os relatórios do 2º, 4º, 5º, 6º e 7º
contingente, permite identificar que durante esse recorte os contingentes mantiveram o mesmo
modus operandi: a seção de ComSoc atuava para potencializar o poder de combate,
favorecendo as operações e para a construção de uma imagem positiva dos militares
brasileiros. A seção coordenava as ACISOs com propósitos psicossociais e como um
instrumento de obtenção de informações.
No relatório do 2º Contingente, por exemplo, registra-se uma aproximação dos militares
brasileiros de algumas ONGs, sendo especificado apenas nominalmente a “Food for the
Poor”, aproximação que “[...] auxilia a melhorar a imagem do Brasil e ajudou às ações de
inteligência, da 3ª seção e da Seção de Comunicação Social” (BRASIL, 2005, p. 4). A leitura
da parte específica do relatório que trata do G9-Seção de Comunicação Social não deixa
dúvidas de que o setor acumulava as tarefas específicas da comunicação social, para o qual
estava devidamente treinado, equipado e estruturado e as atividades de Coordenação CivilMilitar, que não compreendia e, inclusive, várias vezes referenciava como Cooperação CivilMilitar.
A confusão conceitual permaneceu durante o 4º Contingente. O relatório do G9 permite
identificar que a seção continuava realizando as atividades de Comunicação Social e de
CIMIC. No relatório as atividades de CIMIC são denominadas como Assuntos Civis. Percebese a manutenção do emprego do termo “cooperação” no relatório, bem como a utilização das
ACISOs como instrumento de aproximação da população e potencialização das operações
militares (BRASIL, 2006, pp. 10-11). No relatório evidencia-se uma preocupação no tocante à
disputa por recursos da ONU para serem empregados nas ACISOs.
“O Batalhão buscou participação em reuniões de coordenação de escritórios civis da
MINUSTAH, com vistas a angariar investimentos para a sua área de
responsabilidade, particularmente em BEL-AIR e CITÉ MILITAIRE, ganhando o
apoio da população local às operações militares” (BRASIL, 2006, p. 11).
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No documento, também se evidencia que o componente civil da missão via
negativamente a realização das ACISOs pelas tropas brasileiras. Segundo o relatório, “[...] as
atividades de ajuda humanitária continuaram sofrendo algum tipo de restrição por parte da
MINUSTAH. A alegação é de que os militares não estariam aqui para realizar tarefas no
campo humanitário. Não recebemos, com isso, nenhuma ajuda da Missão” (BRASIL, 2006, p.
24). O trecho transparece uma incompreensão por parte dos militares do comportamento
manifesto pelo componente civil. O uso da expressão “alegação” corrobora o entendimento de
que os militares da célula responsável pela CIMIC desconheciam que a realização das ACISOs
representava uma invasão do espaço humanitária.
Outro aspecto importante do relatório em questão é o reconhecimento, por parte da
célula G9, da carência de treinamento específico para o desempenho da função, bem como a
ausência de uma doutrina nacional específica sobre a atividade de CIMIC. A célula também
reconhece que se fazia necessária a separação das atividades de ComSoc das demais.
Quanto às atividades de cooperação civil-militar, há necessidade de uma preparação
teórica, que poderia ser dada nas escolas. Todo o conhecimento necessário para esse
trabalho foi obtido pela prática, sem nenhuma base teórica. Há necessidade de se
rever nossa doutrina em relação a essa atividade (BRASIL, 2006, p. 30).

No Relatório Final do 7º Contingente, de 05 de dezembro de 2007, encontra-se
registrada a continuidade da realização das ACISOs pelas tropas brasileiras. De junho a
novembro de 2007 foram organizadas e realizadas trinta e nove (39) ACISOs, nas quais foram
desenvolvidas diversas atividades como: distribuição água e alimentos, atendimento médico e
odontológico, reparos em edificações como escolas, de quadras esportivas e apoios a times de
futebol (BRASIL, 2007, p. 107). As ações dessa natureza continuavam entendidas como um
poderoso instrumento, tanto de influenciação da comunidade que reside na área de
responsabilidade do contingente brasileiro, como uma ferramenta de obtenção de informação.
A célula G9 continua com a denominação de “Comunicação Social”, todavia, a parte do
relatório específica do setor manifesta uma divisão, possuindo uma seção dedicada à
Comunicação Social, onde foram reportadas as atividades claramente dessa natureza, como
contato com a mídia, campanhas publicitárias, confecção de materiais de divulgação, e outras
duas seções denominadas “Assuntos Civis” e Operações Psicológicas. No relatório registrouse uma pequena modificação na célula: a criação da função de Oficial de Assuntos Civis. A
criação dessa função não deve ser compreendida como a percepção, mesmo que deturpada, do
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papel de coordenação que deveria ser atribuída ao G9, ao contrário, representa reafirmação da
utilização do setor e dos ACISO como instrumento potencializador das operações.
O Batalhão buscou maior integração com escritórios civis da MINUSTAH, para
angariar investimentos para a sua área de atuação, em BEL-AIR, CITÉ MILITAIRE e
CITÉ SOLEIL. Para isso designou para a função de Of Ass Civ o Cmt do Gp Op Psc
a fim de identificar os anseios da população e assessorar, sob a ótica das Op Psc,
como poderiam ser atendidas as necessidades da população, colaborando com as
operações táticas do BRABAT (BRASIL, 2007, p. 107).

Ao tratar de “lições apreendidas”, o relatório do G9 dedicou um item específico aos
Assuntos Civis, destacando entre parênteses as atividades englobadas por essa atividade, ou
seja, Cooperação Civil-Militar, Ação Comunitária e Ajuda Humanitária. Como no relatório do
6º Contingente, reafirmou a carência de uma doutrina por parte do EB quanto aos Assuntos
Civis. No documento, reconhece-se que a “[...] experiência em ajuda humanitária (incluindo as
ACISOs) seja suficiente, [...]”, todavia, [...] nas demais áreas dos As Civ (cooperação civilmilitar e ação comunitária) desconhecemos a teoria dessas tarefas” (BRASIL, 2007, p. 121).
Os relatórios finais do 8º, 9º, 10º e o 11º Contingentes registraram o estabelecimento de
uma associação entre o termo ACISO, e outras ações de assistencialistas, à expressão “ações
CIMIC” ou “atividades CIMIC”. A expressão “atividades CIMIC” foi com frequência
utilizada, com o mesmo significado de ações de Assistência Direta (BRASIL, 2008a, p. 21;
2008b, p. 1; 2009 p.19; 2010a, pp. 2-3). Em termos sintéticos, o que se observa é uma
apropriação por parte dos contingentes do termo CIMIC, ainda entendido como cooperação
civil-militar, tornando-o um sinônimo de ACISO. Deve-se compreende que a natureza de uma
atividade CIMIC é a coordenação, a comunicação entre os diversos atores presentes no mesmo
ambiente operacional, por intermédio da liaison. O ato de realizar um dos tipos de assistência
não é CIMIC. O trecho retirado do relatório do 9º Contingente evidencia essa associação: “O
momento sócio-político vivido no Haiti, atualmente, requer uma maior atenção assistencial às
comunidades. O incremento das Atividades CIMIC auxilia na redução de violência social e
apoia também a realização de outras atividades militares” (BRASIL, 2008c, p. 1). Outro
exemplo do que se trata, foi retirado do relatório do 8º Contingente (BRASIL, 2008a, p. 18),
onde foram encontradas referências quanto à organização dos denominados “CIMIC DAY” em
datas festivas, como Natal e Páscoa. Em termos práticos, os “CIMIC DAY” se tratavam da
organização de grandes ACISOs, entendidas pelo comando do BRABAT como “campanhas”,
onde se procurava disseminar mensagens de apoio às operações militares.
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A compreensão da distinção das atividades de comunicação social e do que deveria ser
denominado e entendido como CIMIC, mas denominado de Assuntos Civis, se materializou
durante o 10º e 11º contingentes com a ativação da célula G7, que passou a cuidar
especificamente da Comunicação Social. O G9 continuou planejando e executando, em
coordenação com a célula de Operações (G3) e a de Inteligência (G2), as ações
assistencialistas, sob a forma principalmente de ACISOs. Nesses relatórios foram registradas as
primeiras referências à proposição e administração de Quick Impact Projects73.
O período de 2010 a 2013, correspondente aos contingentes do 12º ao 18º, está
relacionado à ocorrência do terremoto (janeiro de 2010) e à ativação da resposta brasileira ao
desastre natural. Durante o período em questão, ocorreu o incremento do efetivo militar, com a
constituição do BRABAT2, que deixou de existir em 06 de junho 2013, com a desativação do
BRABAT2/ 17.
Não foi possível ter acesso aos Relatórios Finais de ambos os BRABATs, de todos
esses contingentes, o que não prejudicou de forma alguma a reconstrução de como a temática
CIMIC era tratada durante o período.
No 12º Contingente ocorreu a intensificação das atividades de Assistência Direta em
coordenação com organizações das Nações Unidas, como o WFP, com a UNICEF e ONGs,
como a Help Tammy Help Haiti (fundada por Tammy Babcock) e a Word Vision (BRASIL,
2010b, pp. 10-11). Muitas dessas atividades consistiram na distribuição de gêneros
alimentícios, água, medicamentos e materiais diversos, todavia, o que não é incoerente com a
Doutrina CIMIC das Nações Unidas, por se tratar de um contexto de desastre natural. Porém, a
prática de realizar ACISOs para a obtenção de informações e reforçar as relações com a
população e a imagem positiva do contingente se perpetuou.
Para a população haitiana foram disseminadas mensagens voltadas para a adoção de
um comportamento favorável à presença das tropas da MINUSTAH na AOR do
BRABATT, estimulando a união e a cooperação com as tropas da BRABATT, a
denúncia de bandidos e atividades ilícitas na região. As mensagens foram
disseminadas com o emprego de viatura Alto-Falante (Vtr AF) e por meio de
panfletos, em apoio às patrulhas a pé, às ACISO e demais eventos que representassem
aglomerações populacionais, tais como, partidas de futebol, cinema de rua e demais
atividades coordenadas pelo CIMIC, em toda a AOR (BRASIL, 2010b, p. 5)
73

Quick Impact Projects (QIPs) are small-scale, low cost projects, funded by our missions, that are planned and
implemented within a short timeframe. QIPs aim to build confidence in the mission, the mandate or the peace
process. QIPs respond to the needs expressed by local communities. As a result, they cover a wide range of
programmatic activities from refurbishing a school to providing women with safe water access points. QIPs
are mainly implemented through local actors including local authorities, non-governmental and grassroots
organisations. As such, the implementation of QIPs projects help build their management capacities while
broadening the mission’s outreach at the local level (UNITED NATIONS, 2020).
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O momento específico exigia, em relação à Coordenação Civil-Militar, a adoção de
uma postura do tipo cooperativa.
A existência do Relatório do Preparo do BRABAT2 do 12º Contingente possibilitou o
acesso a aspectos importantes sobre o preparo específico do pessoal que mobiliaria a célula G9,
preparo conduzido ainda pelo CIOpPaz. O Anexo “F” ao Relatório de Preparo registrou que os
componentes da célula G9 foram submetidos a um treinamento específico, promovido e
conduzido pelo CIOpPaz. Esses militares, além de participarem do Estágio de Preparação de
Comandantes de Organização Militares e Estado-Maior Combinado, participaram do Estágio
de Assuntos Civis. Esse estágio é um forte indicador de dois aspectos importantes: o primeiro,
que era necessário submeter a equipe do G9 a um treinamento particular, em função da
especificidade de suas atividades; o segundo aspecto está relacionado à denominação conferida
ao estágio (de Assuntos Civis), que indica o desconhecimento ou incompreensão das
particularidades da CIMIC no ambiente das Operações de Paz por parte da organização
encarregada pelo preparo.
O BRABAT2, em função da premissa de tempo, não conseguiu se organizar
administrativamente e separar as atividades de Comunicação Social das de Assuntos Civis,
como já ocorria no BRABAT1, onde as duas atividades foram desmembradas nas células G10
e G9, respectivamente.

As duas atividades ficaram sob a responsabilidade do G9 do

BRABAT2 (BRASIL, 2010d, p.1-10).
O 13º Contingente foi o último com a preparação conduzida no Brasil sob a orientação
CIOpPaz. O 14º Contingente, já seria preparado em sua totalidade (Exército, Marinha e Força
Aérea) por uma única instituição. Quanto aos relatórios do 13º Contingente, como já alertado,
não foram encontrados para serem analisados.

4.2 A ANÁLISE DA ATIVIDADE CIMIC DO 14º AO 16º CONTINGENTE

O preparo dos contingentes correspondentes ao período do 1º semestre de 2011 ao 2º
semestre de 2017, quando se encerrou a MINUSTAH e a participação militar no Haiti, se deu
sob a supervisão do CCOPAB. Obviamente, a experiência do CCOPAB não é autóctone, na
medida em que importa todo o conhecimento construído no período de 2004 a 2011, pois a
estrutura do CIOpPaz se converte no novo centro.
O CCOPAB teve, em certos aspectos, sua origem relacionada ao terremoto de 2010 e à
complexidade atingida pela missão, que demandou maiores tarefas por parte do componente
militar. O terremoto viria a exigir mudanças significativas no preparo do contingente brasileiro,
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com o objetivo de atender a tropa com os conhecimentos necessários ao desempenho das
tarefas incomuns até então, como a realização de sepultamentos, proteção em campos de
deslocados e segurança de pontos de distribuição de alimentos e água (NUNES, 2015 ?, p. 3).
Nos relatórios do 14º e 16º Contingentes verificou-se a manutenção do modus operandi,
com um nível cada vez maior de sofisticação. O período correspondente a esses relatórios é
marcado pela lógica de “desastres naturais”, nesse sentido, é natural que a prestação de
Assistência Direta pelos militares tenha se intensificado imediatamente após o terremoto. O
período em questão se encerrou com a desativação do segundo batalhão brasileiro
(BRABAT2). No entanto, não ocorreram modificações significativas em como a célula G9
operava antes do terremoto. As “atividades CIMIC” como são compreendidas (organização de
ACISOs, prestação de Assistência Direta, de serviços e promoção de atividades de recreação)
permaneceram utilizadas como ferramentas de propaganda, de potencialização do poder de
combate e de obtenção de informação.
Alguns aspectos dos supracitados relatórios são dignos de nota. No relatório do 16º
Contingente – BRABAT2, ao contrário das referências constantes nos relatórios anteriores
sobre os bons trabalhos desenvolvidos com ONGs e a boa receptividade dessas cooperações, há
uma nota que indica a mudança de comportamento das ONGs. No relatório foi registrado que
as ONGs apresentavam reservas em relação ao modo de atuar do contingente brasileiro.
Manifestava-se a necessidade de se alertar os contingentes sobre esse aspecto, como pode ser
verificado no trecho extraído do relatório: “[...] A tropa deve ser instruída clara e
repetidamente, desde o preparo, quanto ao posicionamento antagônico à sua presença, adotado
por algumas ONGs e pelas Nações Unidas em de Porto Príncipe” (BRASIL, 2012a, p. 21).
Provavelmente esse comportamento se explique pela evidente invasão do espaço humanitário
pelo contingente militar e pela preocupação dessas ONGs de terem sua atividade
comprometida em função da aproximação com o componente militar.
A existência de um Anexo “F”, denominado Coordenação Civil-Militar, ao Relatório
Final de Emprego do BRABAT2/16 (2012b), com amplo detalhamento das atividades
denominadas CIMIC, permite compreender a diversificação das atividades desenvolvidas pela
organização militar, não havendo como ignorar que toda essa diversificação não ocasionasse
efeitos colaterais para os atores humanitários presentes no Haiti. Fica bem evidente, inclusive,
que o contingente militar, em função dessa diversificação, disputava espaço com outras
organizações e inclusive recursos. Ao tratar das reuniões semanais conduzidas pelo Civil
Affairs Office, uma reunião de coordenação entre diversos elementos dos componentes civil e
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militar da MINUSTAH, enfatiza-se, como “oportunidades de melhorias”, o estreitamento com
o setor, já que é o detentor dos recursos destinados ao QIP.
O Civil Affairs Office tem a incumbência de centralizar, analisar, propor, acompanhar
efinanciar Quick Impact Projects – QIP (Projetos de Impacto Rápido), cujo
orçamento não ultrapasse a quantia de USD 20.000,00 (vinte mil dólares americanos)
ou, mediante autorização específica para tal, de USD 100.000,00 (cem mil dólares
americanos), tornando-se uma valiosa fonte de recursos financeiros para as atividades
CIMIC do BRABAT2 (BRASIL, 2012b, p. 5).

No anexo, são detalhados os três QIPs conduzidos pelo BRABAT2/16, dos quais
apenas um estaria perfeitamente alinhado com as atribuições do componente militar. O
primeiro projeto beneficiava um instituição de ensino, a Institution Mixte Maranatha,
localizada na região de Warf Jeremie, a área de responsabilidade do Batalhão. A instituição
teria tido sua estrutura comprometida com o terremoto. Sua importância devia-se ao fato de
atender 202 (duzentas e duas) meninas e 184 (cento e oitenta e quatro) meninos. Conforme o
relatório, as instalações também eram usadas pela igreja local, logo, estimava-se que o QIP
beneficiaria indiretamente cerca de 1.850 (um mil oitocentas e cinquenta) pessoas. O projeto,
entretanto, não teria se viabilizado. A proposta estaria sendo desenvolvida em parceria com a
“ONG Vida.com”, organização brasileira sediada em Jundiaí, São Paulo. Todavia, conforme os
registros, a ONG era responsável por realizar as obras planejadas, mas teria apresentado
dificuldade em cumprir os prazos assumidos. O relatório não esclarece como se estabeleceu a
relação do BRABAT2/16 com a ONG em questão, sendo interessante o fato de que se trata de
uma ONG brasileira, como a VIVA RIO, e por isso oriunda de uma realidade onde a presença
das FA na prestação de Assistência Direta é algo comum. Outro aspecto que teria inviabilizado
o processo, conforme constam nos registros, foram os diversos procedimentos administrativos
exigidos aos beneficiários, que acabaram por levar o BRABAT2 a assumir a liderança do
processo, o que acabou por “[...] inibir nos haitianos envolvidos o interesse em participar
ativamente no planejamento daquilo que lhes traria benefício” (MINISTÉRIO DA DEFESA,
2012b, p. 9). Como destaca a Doutrina CIMIC das Nações Unidas, a capacidade de
mobilização militar, inclusive administrativa, se utilizada sem a lógica do último recurso, pode
gerar dependência, pode desestimular a iniciativa e o envolvimento dos que serão beneficiados
pelas as ações humanitárias. As ações devem sempre atender o princípio da necessidade, mas
não podem perder do horizonte a necessidade imperiosa de promover a independência dos
beneficiados.
O Segundo projeto conduzido pelo BRABAT2/16, denominado Wave for Waters,
contou com a participação do U9 (a sessão responsável pela CIMIC no Estado-Maior do
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comando do componente militar) que adquiriu cento e quinze (115) filtros de água da ONG
Wave for Waters. Os filtros foram distribuídos pelo G9 e os beneficiados receberam
treinamento em sua utilização. As instituições beneficiadas foram escolhidas em função do
número de pessoas que seriam beneficiadas com a distribuição. Para o BRABAT2/16 esses
QIPs específicos “[...] promovem maior visibilidade da MINUSTAH e das tropas do
BRABAT2 dentro de sua AOR, além de permitir a participação da tropa em atividades de
assistência humanitária” (BRASIL, 2012b, p. 13).
O terceiro projeto, talvez seja o que se insere perfeitamente na lógica do mandato do
componente militar. Denominado “projeto Rua do Forte Nacional”, foi desenvolvido em
parceria com a Community of Violence, Reduction (CVR), órgão integrante do componente
civil da MINUSTAH, responsável pelo financiamento e aprovação de projetos que tinham
como objetivo a redução da violência no Haiti. O projeto envolvia a comunidade e utilizava
sua mão de obra na instalação de postes de iluminação pública alimentados por painéis solares.
A escolha dos locais para a instalação obedeceu a um planejamento prévio, baseado na
“mancha criminal” da região (BRASIL, 2012b, p. 10). Inequivocamente, a iluminação pública
impacta diretamente as condições de segurança, razão de ser da presença militar no Haiti.
Mais uma vez, cabe destacar que os QIPs são empregados nas doutrinas CIMIC da
OTAM e de Assuntos Civis dos EUA como um instrumento de conquista de “corações e
mentes”. Mas no ambiente das Emergências Complexas, sobre a égide das Nações Unidas, este
emprego pelo componente militar é amplamente criticado pelos atores humanitários, conforme
indicado no texto abaixo.
The main reason why emergency humanitarian relief activities should not be included
in QIPs is due to the principles of keeping the "neutrality" and "independence" of
humanitarian organizations and actors. The military, including UNPKO, belongs to
the UN , and the nations that support the UN , and the image of "neutrality" and
"independence" may be damaged if the military engages in humanitarian activities. It
may even become a barrier for humanitarian activities, and make the security of
humanitarian personnel more difficult. Even though military operating humanitarian
activities may tighten the security of people temporally, it may well increase the level
of danger by identifying military with humanitarian personnel later. Another reason is
the different nature of activities between military and humanitarian relief. Military
relief depends heavily on the immediate efficacy of QIPs and humanitarian relief
works, albeit with a longer-term standpoint. Since the military values immediate
results, it may be difficult to consider local culture, gender, the vulnerable, and to
apply the Hippocratic principle of "first, do no harm".
For the reasons above, the activities of UNPKO must be considered differently from
emergency humanitarian relief and the mandates of UNPKO may include the support
of emergency humanitarian relief activities but not humanitarian relief activity itself.
Some of the project activities may seem very similar to some of the humanitarian
relief tasks such as transportation of humanitarian relief items and construction
of IDP camps, but these tasks are only to support humanitarian relief. Thus, it is
important for UNPKO and emergency humanitarian relief to work in the field
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effectively and efficiently by considering the situation and local needs to prevent
overlapping and disturbing one another. For this purpose, coordination and
cooperation with local people and other organization are essential (TOYMA, 2013).

O foco na conquista de “corações e mentes” evidencia-se na manutenção da prática de
distribuição de água pelos contingentes, uma das primeiras práticas de Assistência Direta,
como já apontado, adotadas pelos militares brasileiros. Reconhece-se que a atividade “[...] se
contrapõe a uma das maiores necessidades da sociedade [...]. Desta forma, a visibilidade das
tropas do BRABAT2 é incrementada sobremaneira em atividades dessa natureza” (BRASIL,
2012b, p. 13). Para os contingentes brasileiros a atividade era de fácil execução, além de não
consumir “[...] grandes somas de meios e pessoal do batalhão. Em contrapartida, é uma
atividade que gera um grande retorno para a execução da missão do batalhão” (BRASIL,
2012b, p. 13).

4.3 A ANÁLISE DA ATIVIDADE CIMIC DO 17º AO 26º CONTINGENTE

Com o 17º Contingente teve fim a participação do BRABAT2, que cessou sua atividade
operacional no dia 12 de abril de 2013. A área de operação sob a responsabilidade do
BRABAT2 foi assumida pelo BRABAT 1/17, o que implicou, consequentemente, em um
aumento das responsabilidades operacionais do único batalhão remanescente. O fato também
implicava que os fatores que haviam demandado um incremento do pessoal militar haviam
cessado, no caso, as necessidades decorrentes do terremoto. No contexto da Doutrina CIMIC
das Nações Unidas, desconfigurava-se a situação de desastre natural e retomava-se a situação
de Emergência Complexa.
Em 2011 a OCHA divulgou uma Country-Specific Civil-Military Coordination
Guidelines para o Haiti, a qual foi revista e editada novamente em julho de 2013, exatamente
quando ocorreu a transição do 17º para o 18º. Com esse documento, vigorava a orientação de
que o Haiti representava um ambiente operacional complexo, onde conviveriam situações de
Emergência Complexa e desastres naturais e o predomínio de uma dessas situações ditaria os
níveis de coordenação. A reedição do documento, talvez tenha sido um dos fatores
responsáveis por determinadas mudanças durante o 18º Contingente, como será demonstrado.
Durante o 17º Contingente, segundo o relatório, foi possível identificar algumas
mudanças no comportamento do BRABAT 1/17, agora denominado apenas de BRABAT/17. O
Relatório de Final de Emprego permite inferir que essa mudança não ocorreu em função de
decisões do comando do BRABAT, mas por determinações do U9 e devido a pressões por
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parte dos atores humanitários participantes da missão. Segundo o que consta no relatório, na
parte atribuída ao G9, ainda denominado de Assuntos Civis, o estado atual da missão
(referindo-se às condições de segurança), tem proporcionado maior liberdade de ação aos
órgãos do sistema ONU, como WFP, UNICEF e OCHA, reduzindo sensivelmente a
necessidade do BRABAT para que possam realizar suas atividades planejadas. Ao mesmo
tempo, por determinação do U9, as atividades de distribuição de água e alimentos pelo
BRABAT foram proibidas, “[...] sendo consideradas de caráter humanitário e, portanto,
supridas pelos órgãos de ajuda humanitária” (BRASIL, 2013a, p. 27). Não há, contudo,
manifestações no texto que permitam compreender como o comando entendia essas limitações.
Em relação aos QIPs verifica-se um melhor entendimento da sua finalidade e de sua
viabilidade, talvez em função de alguns fracassos acumulados74, e de possíveis negativas aos
projetos apresentados.
A maior parte dos projetos desenvolvidos no âmbito da MINUSTAH tem
características estruturantes e sociais, tais como a sustentabilidade e a ocupação de
mão de obra haitiana, a exigência de parceria com empresa do Haiti, além da
visibilidade da MINUSTAH e o alcance junto à população. Esses aspectos devem ser
considerados por ocasião d elaboração dos pré-projetos e dos “proposals” junto às
agências financiadoras (BRASIL, 2013a, p. 28)

Finalizando-se as considerações sobre o relatório do 17º Contingente, no documento
observou-se por parte do G9 e do comando do BRABAT que ao assumir uma multiplicidade de
tarefas denominadas CIMIC, ter se envolvido na elaboração de propostas de QIPs e nas suas
execuções, o BRABAT estaria se comportando como uma ONG. Todavia esse reconhecimento
não deve ser entendido como uma manifestação da compreensão por parte do comando do
BRABAT de que invadiam o espaço humanitário dos atores humanitários e disputavam
recursos com as diversas ONGs, as quais possuem expertise para desenvolver projetos em suas
especialidades. Essa manifestação decorreu da compreensão que as atitudes supracitadas
podiam ter implicações jurídicas, em função de como eram desenvolvidas.
Deve-se ter em mente que os projeto desenvolvidos com o CVR e Civil Affair, nos
moldes que vinha sendo desenvolvidos, colocavam o BRABAT na mesma condição
74

O relatório faz referência a dois projetos que teriam se encerrado por razões distintas. O primeiro foi o projeto
“Quarteirão Limpo”, onde se empregaria a mão de obra dos moradores da região contemplada, estimulando a
manutenção e conservação do ambiente comunitário com voluntários remunerados. O projeto foi proposto pelo
16º Contingente e prosseguia sendo desenvolvido pelo 17º Contingente. Todavia, o projeto não conseguia
contemplar todos os necessitados do quarteirão selecionado, ocasionando o descontentamento e a falta de apoio
de lideranças comunitárias. O segundo projeto era denominado “Revitalização da Praça Fierté”, idealizado pelo
15º Contingente e sendo desenvolvido desde então. O projeto teria sido encerrado em função de atrasos nas
obras, motivados por aspectos de segurança e devido à ação das lideranças comunitárias.
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de uma ONG e não como instrumento da MINUSTAH, uma vez que os contratos
assinados com essas seções da MINUSTAH são contratos do contingente e não
seguiam os padrões de um contrato assinado pelo PROCUREMENT da MINUSTAH,
que é a única autoridade com delegações de competência do Secretário Geral das
Nações Unidas para assinar contratos no Haiti (BRASIL, 2013a, pp. 28-29).

Em termos práticos, apesar da legalidade dos contratos, como foram delineados, não
protegiam o BRABAT com as imunidades conferidas ao contingente como componente da
MINUSTAH, no caso de ações judiciais.
Os relatórios do 18º e o 19º Contingentes são mais expressivos quanto a algum impacto
da difusão da Doutrina CIMIC das Nações Unidas entre os militares. Nesses relatórios registrase o reconhecimento da ocorrência de uma mudança de cultura na atividade desenvolvida pelo
G9, ainda denominado de seção de Assuntos Civis.
O BRABAT 18, de acordo com a evolução das necessidades da população e seguindo
a tendência da MINUSTAH, buscou caracterizar os trabalhos de assuntos civis dentro
da transformação de Ação Cívico-Militar (ACISO) para Coordenação Civil-Militar
(CIMIC), com destaque para a promoção social do povo haitiano (BRASIL, 2013b, p.
20).

O Relatório de Final de Emprego dos dois contingentes não permite esclarecer o
significado da afirmativa. Uma interpretação possível do que se desejava afirmar é que essa
mudança significasse o afastamento das ações assistencialistas como um instrumento
operacional, de contrainsurgência.
O conteúdo dos relatórios indica que o BRABAT e sua célula G9 permaneceram
realizando a Assistência Direta e não abandonaram o entendimento de que a atividades
assistencialistas eram “atividades CIMIC”. Distribuições de alimentos, confeccionados ou sob
a forma de cestas básicas, distribuição de água, atendimento médico e odontológico,
distribuição de brinquedos, promoção de atividades recreativas e esportivas, oferecimento de
serviços, como corte de cabelos, e o oferecimento de estágios e cursos profissionalizantes à
população haitiana continuaram sendo realizadas sistematicamente (BRASIL, 2013b, p. 21-23;
2014, p. 1-3). Apesar das recomendações por parte do U9, durante o 17º contingente, de que
algumas dessas atividades cessassem especificamente, os comandos dos BRABAT 18 e do 19
continuaram a realizá-las.
Em relação aos QIPs, percebeu-se a manutenção da alteração processada durante 17º
Contingente. Anteriormente, como visto o BRABAT realizava a contratação dos executores
dos serviços a serem realizados em um determinado projeto e provia a segurança necessária.
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Desde então, o que se observa, é o afastamento do BRABAT dos serviços de contratação,
dedicando-se a sua razão de ser: prover a segurança (BRASIL, 2013b, p. 24; 2014a, p. 10).
Os demais relatórios, do 20º ao 26º Contingente, registraram a persistência das ações de
Assistência Direta. Nos relatórios, com frequência são encontradas referências que indicam que
a decisão foi unilateral por parte do comando do BRABAT. Nos relatórios é reafirmado que os
objetivos das “atividades CIMIC” seriam o apoio da população às atividades dos militares, à
coleta de informes e à projeção de uma imagem positiva (BRASIL, 2015a, p. 2; 2015b, p. 2).
Sobre a qualificação dos militares designados para a célula G9, evidencia-se que os
militares não possuem nenhuma especialização em Assuntos Civis. Essa especialização não era
entendida como fundamental, contudo, o mesmo não podia se dizer de aspectos específicos da
personalidade desses militares. O trecho reproduzido abaixo foi retirado do relatório do 20º
Contingente.
Os militares da célula do G9 devem ser escolhidos entre aqueles que caracterizam-se
por serem prestimoso, disponível, solidários e empatia. A personalidade dos
integrantes é de extrema importância no desempenho da equipe. Apenas a capacidade
e o conhecimento técnico não são suficientes para o êxito. O G9 tem que conseguir
“abrir portas” para o trabalho da tropa, tem que facilitar a integração entre população
e soldados, tem que conquistar a simpatia e confiança dos haitianos nos militares do
batalhão (BRASIL, 2014b, p. 4)

A primeira referência à “Guideliness for Civil Military Coordination in Haiti” de 2013
surgiu no relatório do 21º Contingente (BRASIL, 2015a, p. 4), onde está registrado que o G9
tinha conhecimento do documento e encontrava-se em condições de assessorar o comando
sobre seu conteúdo. Nos demais relatórios a mesma referência é repetida, basicamente escrita
da mesma forma, o que indica o uso da prática de “corte e cola” dos relatórios anteriores
(BRASIL, 2016a, p. 101).
Com o BRABAT 23 permaneceu o entendimento dos contingentes anteriores sobre qual
seria o papel do G9. As atividades de Assistência Direta permaneceram sendo executadas,
mesmo diante do documento da MINUSTAH “TO 0048/U3/2015”, de março de 2015,
intitulada “Reduction of CIMIC activities”, suspendendo a implementação de QIPs (BRASIL,
2016a, p. 100) e a proibição, mais uma vez, da distribuição de água, em 31 de dezembro de
2015. (BRASIL, 2016a, p. 100).
No relatório final do 24º Contingente identificou-se uma alteração no comportamento
das ONGs, particularmente aquelas com as quais os militares brasileiros desenvolviam projetos
e tinham maior interação. ONGs como a Viva Rio, a Hands Toguether, a Vision for Children e
a Vidas Recicladas eram convidadas a participar dos ACISOs e outros eventos promovidos
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pelo G9, mas recusavam a comparecer (BRASIL, 2016b, p. 83). A mudança no comportamento
pode significar um amadurecimento dessas ONGs, das especificidades do ambiente distinto das
Operações de Paz.
Em setembro de 2016 o Furação Matthew atingiu a ilha. Mais uma vez as operações
retornaram à lógica dos “desastres naturais”, justificando-se o estreitamento da coordenação
sobre a forma de cooperação. O fluxo de trabalho, talvez pela primeira vez nos relatórios,
desenvolveu-se conforme preconiza a doutrina. Observa-se o emprego do componente militar
em função dos princípios da oportunidade, da necessidade e das capacidades únicas detidas
pelos atores militares.
[...] o Componente Militar, por meio da célula U9, verifica, junto ao G9 do BRABAT,
a possibilidade de atendimento da demanda solicitada, particularmente as advindas do
Componente Civil. As requisições de suporte do BRABAT geram demandas de
recursos humanos, operacional, de logística, de tecnologia da informação, de ajuda
humanitária e de comunicação social. Como já mencionado anteriormente, as
solicitações de ajuda humanitária recaem no apoio operacional e logístico (BRASIL,
2016b, p 86).

No último contingente, o vigésimo sexto, quando não mais existiam demandas
operacionais e logísticas recaindo sobre o BRABAT, o comando decidiu individualmente por
realizar uma ACISO na Região de Morne Jacquet. Seria essa a última das “atividades CIMIC”
realizadas pelos militares brasileiros em solo haitiano (BRASIL, 2017, p. 2).
Uma curiosa definição sobre a destinação da atividade CIMIC, encontrada no relatório
do 25º Contingente, o penúltimo a participar da MINUSTAH, possibilitou perceber o nível real
da compreensão, ou melhor, da incompreensão da Doutrina CIMIC das Nações Unidas por
parte dos militares, particularmente dos que trabalhavam no G9.
Registra-se que, conforme a doutrina da ONU, as atividades CIMIC tem cunho
assistencial, o qual visa a apoiar a população local, com o intuito de fomentar a
credibilidade no processo de pacificação do País. Assim sendo, demandas de
Inteligência, para subsidiar o planejamento das Operações, não são cogitadas
(BRASIL, 2017, p. 86).

O conceito apresentado expressa várias incompreensões e mesmo as assertivas
verdadeiras não demonstram uma compreensão do papel da atividade. A atividade CIMIC,
como apresentado no segundo capítulo desta dissertação é uma atividade de coordenação entre
atores civis e militares. Essa coordenação se materializa e se concretiza por intermédio da
ligação (liaison), realizada por profissionais de ambos os mundos, militar e civil, capacitados
para compreender a cultura de seus homólogos. A intensidade dessa coordenação se dá em
função do ambiente operacional em que se desdobra a missão, reconhecido como específico no
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Haiti, mesclando aspectos de Emergências Complexas e Desastres Naturais, segundo o contido
nas Guidelines emitidas especificamente para o país. A atividade CIMIC não se destina a
suprir necessidades operacionais, atendendo suas demandas de inteligência, por exemplo,
sendo o que exatamente ocorreu durante os 13 anos de missão. Essa afirmação não significa
que s informações relativas à segurança não devam ser compartilhadas com a comunidade
humanitária nas reuniões de coordenação conduzidas pela OCHA ou seus representantes. A
Assistência humanitária, direta ou indireta, não é CIMIC, não é uma atividade CIMIC.
Com a constituição do CCOPAB é pouco provável que os instrutores responsáveis pela
instruções ou que participaram dos programas dos cursos e estágios de CIMIC, não tenham se
profissionalizado e se aperfeiçoado no assunto. Será exatamente sobre isso que tratar-se-á a
seguir. Pretende-se esclarecer como a Doutrina CIMIC das Nações Unidas era compreendida
no âmbito do CCOPAB e como foi interiorizada na principal instituição responsável pelo
preparo dos militares.

4.4 A DOUTRINA CIMIC DAS NAÇÕES UNIDAS E O CCOPAB

Como já exposto, a ONU reconhece em dois elementos a chave para construção da
coordenação civil-militar: a ligação (liason) e o treinamento. O treinamento comum,
desenvolvido como experiência educacional compartilhada, evolvendo em um mesmo
processo, em uma mesma experiência, atores militares e humanitários é uma das estratégias
para a efetividade da coordenação civil-militar. Essa experiência compartilhada possibilita
mais do que a difusão da Doutrina CIMIC das Nações Unidas, possibilita o conhecimento do
outro e de sua cultura.
Segundo CHIAVENATO (1989, p. 24), “a educação profissional é a educação
institucionalizada ou não, que visa o preparo do homem para a vida profissional, onde a
educação, propriamente dita, compreende três etapas: formação profissional, desenvolvimento
e treinamento”. Nesse sentido, o treinamento compreenderia uma das etapas do processo
educacional profissional, que, no caso da doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações
Unidas, ficava sob a responsabilidade do CCOPAB, organização que unificou o preparo dos
militares brasileiros.
O Catálogo de Cursos e Estágios do CCOBAB do ano de 2013, três anos após
constituição da instituição, indicam a oferta de treinamento específico em CIMIC. O Estágio
de Coordenação Civil-Militar, realizado em dois momentos, de 11 a 15 de março e de 9 a 13
de setembro, tinha como público alvo oficiais de carreira designados para missão no exterior,
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sob a égide de organismo internacional. Além dos militares, como indica a ementa do curso,
excepcionalmente eram aceitos representantes da comunidade acadêmica, dos municípios do
Rio de Janeiro e Niterói. Segundo o catálogo, o objetivo do estágio era “[...] capacitar oficiais
e sargentos que atuariam em uma tropa valor batalhão ou Subunidade isolada de Força de Paz
[...]” (CCOPAB, 2013, p. 11). Entre as capacidades listadas, chama a atenção a capacitação em
“coordenação do desenvolvimento de atividades de comunicação social”. O destaque se
justifica na medida em que a atividade CIMIC em momento algum se confunde com atividade
de comunicação social e causa mais estranhesa quando se sabe que desde o 10º Contingente,
no ano de 2009, a atividade de comunicação social se distinguiu dos assuntos civis e passou a
ser desempenhada por outra célula no BRABAT, primeiro pelo G7 e, posteriormente, o G10.
Talvez esse seja um indicativo de que a Doutrina CIMIC das Nações Unidas não se encontrava
em 2013 plenamente compreendida para o corpo de instrutores e planejadores do CCOPAB.
A consulta ao site do CCOPAB, por informações sobre os estágios oferecidos após
2013, reforçou a ideia de que predominava uma falta de clareza e entendimento quanto a
terminologia empregada pela doutrina. No período de 10 a 14 de março de 2014, o CCOPAB
preparou os militares do 20º Contingente Brasileiro no Haiti, “[...] para exercerem atividades
direta ou indiretamente ligadas à coordenação entre as atividades dos componentes civil e
militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH)” (CCOPAB,
2014). Considerando que o estágio objetivava o preparo dos militares que compunham o
contingente, que operaria sobre a égide das Nações Unidas, é estranho que tenha recebido a
denominação de “Estágio de Cooperação Civil-Militar”. Como já abordado, a cooperação na
Doutrina CIMIC das Nações Unidas possui significado peculiar, representando um grau de
intensidade da coordenação entre os autores, só possível de se estabelecer, por exemplo, em um
ambiente de desastre natural. O termo cooperação é utilizado na doutrina de Assuntos Civis e
na doutrina CIMIC (OTAN).
Todas essas manifestações são indicativos de que, naquele momento, sem compreender
plenamente o conteúdo da Doutrina CIMIC das Nações Unidas e considerando que ela não
explicita em termos práticos como se realiza atividade (particularmente no nível tático, onde se
encontrava o BRABAT), os brasileiros tenham buscado, errôneamente, referências nas
alternativas disponíveis: a doutrina CIMIC da OTAN e nos Assuntos Civis dos EUA. Dai os
termos cooperação civil-militar, comunicação social e assuntos civis serem comuns nos
relatórios dos contingentes. O EB, que nucleava o contingente militar, não possuía uma
doutrina própria de Cooperação Civil-Militar ou de Assuntos Civis até 2017, quando o COTER
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aprovou o Manual de Campanha EB70-MC-10.221 Cooperação Civil-Militar – CIMIC, 1a
Edição, 2017.
Ao que tudo indica, a confusão de conceitos e terminologia, a dificuldade em
compreender que atividade de Coordenação Civil-Militar consiste exatamente no esforço de
coordenar, com a necessária e possível ligação, se perpetuou bem além de 2014. Exemplo
significante é a publicação “CCOPAB e Operações de Paz: perspectivas, reflexões e lições
aprendidas” (2017), produzida pelo próprio CCOPAB, onde sem dificuldades pode-se constatar
a incompreensão da Doutrina CIMIC das Nações Unidas. Mesmo levando-se em consideração
a advertência de que os artigos contidos na publicação não representam ou traduzem o
pensamento da instituição, evidentemente, ao serem propostos, passaram pelo crivo crítico de
um Conselho Editorial. A revista contém seis artigos, dos quais três relacionados à experiência
do Haiti, dos quais um produzido por um quadro da instituição. Os artigos em questão são:
Apoio de Cooperação Civil-Militar (CIMIC) em combate: uma proposta, Operações
Psicológicas nas assistências humanitárias pós-furacão Matthew e A Comunicação Social
como facilitadora da paz. Desses três artigos, dois tratam do tema CIMIC e a incompreensão
terminológica é facilmente identificada no artigo “A Comunicação Social como facilitadora da
paz”. Segundo BARROS, “[...] pretende abordar a comunicação social enquanto ciência social
aplicada e busca explicar como ela pode ser facilitadora do processo de paz em áreas de
conflito” (2017, p. 135). BARROS participou da MINUSTAH como chefe da comunicação
social da Companhia de Engenharia de Força de Paz (BRAENGCOY) em 2014, e como
adjunto de comunicação social do Batalhão de Infantaria de Força de Paz em 2015. BARROS
chama a atenção que na BRAENGCOY a atividade de Comunicação Social e CIMIC estiveram
unificadas na célula G9 (BARROS, 2017, p. 145). No texto em questão, como fica evidenciado
no trecho transcrito a seguir, percebe-se, em primeiro lugar, a utilização da expressão
“atividades CIMIC” como sinônimo de ACISO e atividades de Assistência Direta. Em segundo
lugar, a utilização dessas atividades, denominadas de CIMIC, como conteúdo de Comunicação
Social, de construção de imagem positiva da organização.
Não só as atividades operacionais, as atividades militares convencionais podem
contribuir para a formação de uma notícia, mas as atividades de Coordenação CivilMilitar (CIMIC) também. A atividade CIMIC pode colaborar para a construção da
dimensão humana de uma notícia, pois ela fornece ao jornalista diversos interesses do
ser humano, como a morte, catástrofes, conflito, dinheiro, generosidade, sofrimento e
até personalidades através do seu engajamento social (BARROS, 2017, p. 140).
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Outro aspecto relevante, é que no texto é possível perceber a incompreensão do
conceito de Coordenação Civil-Militar e UN-CIMIC, na medida em que o autor os utiliza
como sinônimos, quando não são, particularmente ao definir a Coordenação Civil-Militar como
atividade militar, quando a UN-CIMIC, segundo o “Civil-Military Coordination in UN
Integrated Peacekeeping Missions”, é a atividade essencialmente militar. Identifica-se no
artigo o material de referência utilizado pelo autor, os United Nations Civil-Military
Coordination Specialized Training Materials 1st ed. (2014). Os Specialized Training Materials
e os Core Pre-deployment Training Materials compreendem materiais disponibilizado pelas
Nações Unidas para preparar os contingentes militares, em substituição aos SGTMs, que foram
empregados, como abordado anteriormente, no treinamento do 6º Contingente. Esses materiais
disponibilizados pelas Nações Unidas representam o núcleo dos treinamentos oferecidos pelo
CCOPAB, ao preparar os militares para as diferentes missões sob a égide das Nações Unidas.
Outro texto relevante, que muito tem a dizer sobre como os militares que compunham
os quadros do CCOPAB compreendiam a Doutrina CIMIC das Nações Unidas, é o artigo
publicado na Military Review, na edição de maio-agosto de 2014, pelo então Capitão do EB
Bruno Soares de Cerqueira. A data da publicação é relevante, em função de sua proximidade ao
término da participação brasileira. O militar, quando da publicação do artigo, desempenhava a
função de Chefe da Célula de Assuntos Civis do CCOPAB75. No texto intitulado “Coordenação
Civil-Militar na Fase de Transição de Operações de Paz Multidimensionais: A Experiência do
BRABAT 18 no Haiti”, as incompreensões logo se evidenciam. Ao reconhecer a existência de
diferentes doutrinas sobre a coordenação civil-militar (OTAN, EUA e ONU), o autor afirma
existirem duas doutrinas no âmbito das Nações Unidas sobre o assunto, destacando que todas
divergiriam quanto a como a atividade seria conduzida (CERQUEIRA, 2014, p. 16-17).
Corretíssimo se compararmos as doutrinas das Nações Unidas, OTAN e dos EUA, no entanto o
autor, e instrutor do CCOPAB, incorre em erro ao tratar da Coordenação Civil-Militar no
âmbito ONU. Em primeiro lugar, pois não existem, como demonstrado, duas doutrinas ou duas
interpretações nas Nações Unidas sobre o que se entende pelo termo. O autor confunde o
reconhecimento pela ONU de duas atividades (UN-CIMIC e a UN-CMCoord) realizadas por
atores distintos (militares e civis), mas fundadas e orientadas pelo mesmo corpo de documentos
originais, como sendo duas doutrinas distintas.
O texto de CERQUEIRA se propõe a tratar da experiência do 18º Contingente, com o
foco na Coordenação Civil-Militar. O autor afirma que, como consta no Relatório final de
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O capitão participou da MINUSTAH durante o BRABAT 18, como Adjunto da Seção de Assuntos Civis (G9).
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Emprego do contingente, o BRABAT 18 teve como um dos seus objetivos alterar “[...] a
cultura dos militares do Exército Brasileiro de que CIMIC e Ação Cívico-Social (ACISO) são a
mesma atividade” (2014, p. 20), indicando inclusive, que se pretendia diminuir o número
dessas atividades. O autor relata que durante a preparação, sob a condução do CCOPAB, um
amplo esforço para dissociar CIMIC de ACISO foi empreendido. Esse esforço não ocorreu
apenas durante a preparação dos militares que iriam compor a célula G9, mas também no
decorrer das instruções básicas aos demais militares e no Estágio de Preparação para
Comandantes de Organizações Militares e Estado-Maior (EPCOEM). Durante a missão, os
militares da seção de Assuntos Civis (G9) prosseguiram tentando construir essa dissociação,
enfrentando dificuldades. Todavia, o autor não se liberta da ideia de que atividade CIMIC
esteja relacionada a outras formas de Assistência Direta. Em suma, persiste em seu texto a ideia
de que existiria algo como “atividades CIMIC” além das ações de coordenação.
A informação de que o corpo docente do CCOPAB tenha se empenhado no combate à
associação CIMIC/ACISO é corroborada por PEREIRA (2017) em sua dissertação “Boots on
the ground: peacekeeping in practice”. Em seu texto, a autora relata sua experiência ao
observar a preparação do 22º e do 24º contingentes, particularmente as instruções sobre UNCIMIC, em sintonia com o afirmado por CERQUEIRA.
As an example, during the instructions on UN-CIMIC operations as part of the
predeployment training of the 22nd Brazilian contingent in Haiti, which took place at
CCOPAB, the instructors repeated time and again “ACISO is not CIMIC”, always
stressing the importance of internalizing the motto. They were very specific when
stating the military component of a mission shouldn’t engage in direct humanitarian
assistance of the population, as the ACISO doctrine prescribes, but coordinate with
other components and partners on the ground, in compliance with the guidelines of
the DPKO and the Department of Field Operations (DFS), as well as the Specialized
Training Materials in UN-CIMIC (STM UN-CIMIC) (2017, p. 40)

Contudo, não se pode afirmar que essa dissociação também tenha se estendido às ações
de Assistência Direta. A consulta ao material utilizado durante a instrução “As atividades
CIMIC no âmbito da MINUSTAH”, parte integrante do programa do “Estágio de Preparação
para Comandantes de Organizações Militares e Estado-Maior” aplicado ao BRABAT23
(agosto de 2015), apontam com clareza que alguns instrutores tinham o entendimento de que
CIMIC e Assistência Direta tratavam-se de atividades afins.
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Figura 7 - CIMIC versus ACISO.

Fonte: Material do EPCOEM/ BRABAT 23 – CCOPAB

Erroneamente, o material instrucional, como pode ser identificado no slide acima,
distingue CIMIC de ACISO basicamente por uma questão temporal, como se pode verificar na
reprodução de um dos slides apresentado abaixo. Estabelecendo-se uma distinção apenas
baseada na moldura temporal das ações, o material não esclarece o que viria ser CIMIC, na
verdade confunde mais, ao associar o termo às ações de Assistência Direta realizadas pelos
contingentes.
Figura 8 – Atividade CIMIC.

Fonte: Material do EPCOEM/ BRABAT 23 – CCOPAB

Outro aspecto interessante desse material, destacando que se tratavam de materiais
empregados na preparação do 23º Contingente (2015), e que a missão concluiria três
contingentes depois com o BRABAT 26 (2017), é a distinção entre UN-CIMIC e UNCMCoord.

137
Figura 9 - CIMIC versus CMCoord

Fonte: Material do EPCOEM/ BRABAT 23 – CCOPAB

Como consta do slide, o responsável pela condução da instrução, ao destacar
“emergências de caráter humanitário” e apresentar os exemplos destacados abaixo da caixa,
manifesta o entendimento de que a atividade de UN-CMCoord estaria associada apenas ao
ambiente de desastres naturais e não ao das Emergências Complexas. As escoltas de comboio
sã apresentadas como atividades típicas da UM-CMCoord. A próxima figura dirime qualquer
dúvida quanto a essa interpretação.
Figura 10 – Tarefas CMCoord

Fonte: Material do EPCOEM/ BRABAT 23 – CCOPAB)

Os documentos apresentados compreendem uma seleção, um recorte, mas que permitiu
formar uma imagem, mesmo que carente de uma reunião maior de dados, da presença e do
entendimento da Doutrina CIMIC das Nações Unidas nos treinamentos promovidos pelo
CCOPAB, ao preparar os contingentes militares brasileiros. O centro fazia e faz uso dos
programas e materiais oferecidos pelas Nações Unidas. Os programas são constituídos por
materiais direcionados à preparação dos militares em geral, materiais específicos para os
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oficiais dos estados-maiores e comandantes e para a preparação dos oficiais e praças que
comporiam a célula G-9.
O material consultado e parcialmente apresentado possibilitou identificar que, a partir
do 18º contingente, as instruções sobre CIMIC procuraram dissociar as ACISOS da “atividade
CIMIC”. Esse esforço, como já foi devidamente tratado, foi registrado também no relatório do
18º Contingente, mas não significou o fim da prática, que se manteve presente até o último
BRABAT. Pôde-se constatar que permaneceu uma incompreensão da atividade CIMIC, do que
se traria a CMCoord, dos seu papéis e funções, bem como a permanência da associação das
práticas de Assistência Direta à expressão contruída pelos militares: atividade CIMIC.
Considerando os apectos apresentados sobre o treinamento promovido pelo CCOPAB e
considerando a duração da missão, conclui-se que a instituição tinha dificuldades em
compreender a Doutrina CIMIC das Nações Unidas, principalmente alguns de seus conceitos
fundamentais como cooperação, CMCoord, UN-CIMIC, entre outros. O emprego desses
conceitos nos materiais didáticos, nas denominações dos produtos oferecidos pela instituição
(estágios e cursos) são indicativos de que, apesar de a instituição ter tido acesso ao conteúdo da
doutrina, predominava um ambiente de incompreesão da mesma.

Apesar do esforço da

instituição em promover uma disassociação entre as ACISOs e o que se entendia por CIMIC,
ficou evidenciado que a distinção fundava-se em interpretações errôneas do segundo termo. Em
primeiro lugar, no material apresentado permanecia o entendimento de que CIMIC é
Assistência Direta. Em segundo lugar, verificou-se que a distinção entre ACISO e CIMIC
fundava-se no aspecto temporal. Os dois conceitos, entendidos como atividades
assistencialistas, se distinguiriam pela sua duração. As ACISOs seriam ações de curta duração
e de impactos limitados e as de CIMIC compreenderiam ações de maior duração.
Quanto aos termos UN-CIMIC e CMCoord, conceitos básicos da doutrina, demonstrouse que no material institucional do preparo do 23º Contingente, em 2015, prevalecia o
entendimento que os termos se distinguiam em função da crise humanitária que responderiam.
A CMCoord, por exemplo, estaria relacionada aos desastres naturais e às formas de Assistência
Direta e Indireta realizadas nesses casos ou a determinadas tarefas, como as escoltas.
Há de se reconhecer que, mesmo com o acesso ao material instrucional da ONU, com
os anos de desenvolvimento de programas instrucionais, permanecia na tropa e na instituição
responsável pelo preparo uma incompreensão da doutrina, de elementos básicos e
fundamentais, a começar pelo significado de Coordenação Civil-Militar. Como explicar esse
fenômeno? Que fatores explicariam a incompreensão da doutrina mesmo após anos de missão
e de acesso à doutrina? Essas e outras questões serão tratadas no último tópico desse capítulo.
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4.5 EXPLICANDO O FENÔMENO

Sinteticamente, acredita-se ter sido demonstrado que os militares brasileiros que
participaram da MINUSTAH tiveram contato com os elementos constitutivos da Doutrina
CIMIC das Nações Unidas, contudo, por mais que alguns termos tenham sido incorporados,
identifica-se que foram apropriados os significantes, enquanto seus sgnificados sofreram uma
interpretação e reconstrução muito particular. Da mesma forma, a praxis76 desenvolvida pelos
atores militares, apresentada e analisada nesta pesquisa, retrata que essa doutrina foi
incorporada com deformações e não foi compreendida. A construção de uma explicação
específica desse fenômeno deve ser precedida da devida reflexão de como indivíduos,
componentes de grupos sociais e pertencentes a específicas fomações sociais históricas se
relacionam com novas experiências, novos conhecimentos e valores. Em outros termos, tornase necessário pensar como os diversos indivíduos percebem e interagem com os diversos
estímulos externos recebidos. Esses estímulos ocorrem no âmbito dos diversos ambientes em
que os indivíduos se inserem ao logo da vida. Estabelecidos os parâmetros gerais desse
processo, caberá refletir sobre as peculiaridades do mesmo no universo militar, já que os
indivíduos militares fazem parte de um grupo muito específico da sociedade, por integrarem o
que Erving Goffman denomina de instituição total.
Ao contruir uma explicação entorno de como os militares interagem com os estímulos
exteriores, contou-se com o suporte do pensamento de Pierre Bourdieu e sua reflexão sobre o
processo de interiorização, de como os indivíduos interagem com os diferentes estímulos que
os “bombardeiam” ao longo de suas vidas e incorporam essas experiências. Suas categorias
habitus e campo forão fundamentais para o entendimento da experiência dos militares na
MINUSTAH e sua relação com a Doutrina CIMIC das Nações Unidas.
Na busca de uma abordagem mais abrangente dos fenômenos sociais, fugindo às
perpectivas restritivas que enfatizavam o indivíduo ou a sociedade, reificando-os (LOPES,
2009, p. 390-391), BOURDIEU buscou entender as relações dinâmicas entre indivíduos e a
sociedade, que se processariam, segundo seu pensamento, por meio do que denominou como
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O termo práxis tem sua origem no pensamento filosófico grego Aristotélico, definido como uma das três
atividades básicas da atividade humana (a teoria e a poiesis seriam as duas outras). Ao longo da história da
filosofia, o termo foi empregado por pensadores como Kant, Hegel, Marx, Lukács, Marcuse e tantos outros.
Neste trabalho, entre os múltiplos entendimentos do que seria práxis, optou-se por considerar o manifestado pelo
jovem Marx (MARX, 2004), em sua obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos, onde a expressão é entendida,
de uma forma geral, como a atividade humana livre, criativa e autocriativa, pela qual os seres humanos
produzem e transformam a realidade social e histórica e a si mesmos.
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habitus. O habitus compreende maneiras de entender e perceber o mundo, adquiridas através
de experiências significantes ao longo de uma vida, um processo de interiorização de
exterioridades, não como algo mecânico, passivo, como uma sujeição ou obediência ao que é
exterior. O habitus integra as experiências passadas e constitui uma interface com o mundo
exterior ao indivíduo. É constituído por “experiências mentais”, sofre um constante processo de
atualização por meio das diversas interações cotidianas, em distintos espaços sociais, distintos
“campos”, onde os indivíduos exercem papéis específicos. Em suma, a dualidade indivíduo
(interior) e sociedade (exterior) integra uma relação dialética que pode ser sintetizada em:
interiorizar o exterior e exteriorizar o interior (BOURDIEU, 1998, p. 191).
Compreendido que o habitus é construído na medida em que os indivíduos, ao longo de
uma determinada duração histórica, se inserem em grupos de forma involuntária ou voluntária,
em espaços específicos em uma dada estrutura social, cabe esclarecer o que são esses espaços
específicos. Esses espaços não devem ser entendidos como algo físico, como local, mas
ambientes de socialização, onde encontramos indivíduos constituindo e compartilhando o
mesmo habitus, exercendo-o e reforçando-o e reproduzindo as condições de existência. Esses
diversos e distintos espaços são denominamos por campos (BOURDIEU, 2004). O campo
compreende um microcosmo dentro da sociedade, interagindo intensamente com esta, na
medida em que não se encontra fora dela. O campo é um lugar onde os indivíduos que o
compõe lutam por posições, empregam seus capitais sociais desenvolvidos ao longo de suas
existências, capitais sociais que podem ser ou não valorizados de acordo com as
especificidades próprio campo (PEREIRA, 2015, p. 341). O habitus, como destaca
BOURDIEU, não deve ser entendido como um fatum, um destino, mas como algo dinâmico,
submetido constantemente às experiências vivenciadas pelo indivíduo, experiências que podem
reafirmá-lo ou não, o que dependerá dos campos em que é exercido (BOURDIEU e
CHARTIER, 2015, p. 62). Constituídos conforme as experiências vivenciadas pelos
indivíduos, esse processo de interiorização do exterior se processa de forma pedagógica,
denominada de socialização.
Como seres sociais que são, os indivíduos existem, reproduzem suas condições sociais
de existência em determinadas formações sociais históricas, nas quais se inserem em um
determinado grupo social, em um determinado “local” na estrutura social. Nesse “local”
determinado se dá o que se denomina por socialização. A socialização é a interiorização, a
apreensão do entorno por meio da experiência. Essa apreensão não deve ser compreendida
como um fenômeno onde o agente é passivo. Ao contrário, essa interiorização é uma ação
interpretativa (BERGER e LUCKMANN, 2004, p. 173-176).

141

Nascemos em um grupo familiar, localizado em um determinado espaço social e tempo,
por meio do qual temos acesso à língua e a todo um universo simbólico. Esse primeiro contato
com a sociedade, primeiro momento de interiorização, denomina-se “socialização primária”.
Ela é responsável pela construção de um habitus também primário, sobre o qual, como filtros
que se superpõem, novos elementos serão adquiridos, modificando os instrumentos de
interpretação do que é exterior. Essa “aquisição” se dá na medida em o indivíduo se insere em
outros grupos da estrutura social (escola, igreja, trabalho), ocorrendo, novos processos de
socialização: as socializações secundárias. Essas socializações secundárias, que superpõem a
primária, ao habitus primário, não são como sedimentos ou extratos, mas promovem a
transformação do habitus original em algo novo (BRITO e ROSA, 2010, p. 198-199).
No âmbito das instituições militares, a socialização secundária se processa de forma
peculiar, de forma muito mais intensa, em virtude de se tratarem de espaços extremamente
hierarquizados, onde as relações entre os agentes que convivem e atuam no seu interior é
extremamente verticalizada. Nesse campo particular busca-se anular todo e qualquer conflito
que possa existir, bem como as resistências naturais individuais aos valores institucionais,
resistências que nunca são plenamente anuladas. As Instituições militares constituem o que se
denomina por instituições totais, espaços que consomem parte considerável do tempo e do
interesse de seus participantes, impondo a realização de atividades triviais, como se alimentar,
lazer, estudo e descanso, no interior de sua estrutura física. Instituições totais tendem ao
fechamento, constituem barreiras dificultando o relacionamento de seus membros com
indivíduos estranhos ao grupo, dificultando a interação de seus componentes nos demais
campos sociais. Essas barreiras podem compreender normas e, muitas vezes, assumem a forma
de barreiras físicas, como grades e portas (GOFFMAN, 1961, p. 16). Ao se encerrarem em si
mesmas, tornam a experiência de seus participantes muito mais intensa. Nas instituições totais,
como no campo militar, o fechamento deve ser entendido como uma estratégia, uma resposta a
uma característica intrínseca da socialização primária: sua resistência natural diante dos novos
filtros constituídos nos processos de socialização secundários.
Segundo SEPULVEDA (2013, p. 366), a constituição de um campo militar no Brasil
remonta ao século XIX, todavia, um fato histórico foi determinante para que os militares
desenvolvessem os mecanismos necessários ao estabelecimento das regras de organização,
funcionamento e universo simbólico do campo: a Guerra do Paraguai. Apenas após o conflito
da Tríplice Aliança as instituições militares desenvolveram autonomia para formar e preparar
seus quadros, constituindo escolas de formação geral e específica. A autonomia militar para
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controlar o processo educacional de seus membros foi fundamental para a constituição do
campo e formação do habitus militar.
As instituições militares, como instituições totais que são, imprimem um forte processo
de socialização secundária que, em muitos aspectos, se assemelha à socialização processada no
interior do núcleo familiar. Essa ação pedagógica rigorosa, sobre o universo simbólico do
indivíduo, domesticando corpos e mentes por intermédio de rígida disciplina, promove uma
transformação profunda e radical. Em termos práticos, essa ação pedagógica deve transformar
o civil em coisa diferente: no indivíduo militar (BRITO e PEREIRA, 1996).
É necessário enfatizar, por mais óbvio que possa parecer, a extrema especificidade da
atividade do soldado. Todas as demais atividades profissionais concedem aos seus membros o
recurso último de não desempenharem seus propósitos. Ao militar essa alternativa inexiste.
Desobedecer no campo de batalha pode significar o fim de sua vida legitimamente. O
abandono de suas responsabilidades é crime, denominado deserção, tipificado no artigo 187 do
Código Penal Militar77 e cujos procedimentos e ritos processuais encontram-se estabelecidos
nos artigos 451 e 457 do Código de Processo Militar78, crime passível de não prescrição. Sua
atividade é a única a oferecer a vida em defesa de algo maior e caro, seja a pátria, o povo, o
partido ou revolução. Esse compromisso é assumido em uma cerimônia diante da bandeira
nacional. No caso dos recrutas, o juramento realizado consta do inciso V, do Artigo 171 do
Decreto no 88.513, de 13 de julho de 1983.
Incorporando-me (à Marina do Brasil, ao Exército Brasileiro; ou à força Aérea
Brasileira), prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver
subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de
armas, e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da
pátria, cuja Honra, integridade e instituições, defenderei com o sacrifício da própria
vida (BRASIL, 1983).

Garantir que esse princípio jurado seja perfeitamente entendido como uma verdade
inquestionável exige violento processo pedagógico. As rotinas sistemáticas que propiciam a
transformação do civil em soldado remontam à Europa do século XVII e às experiências que
resultaram na constituição dos exércitos profissionais e do soldado profissional. Como no
passado, de forma similar em todo o mundo, os denominados “recrutas” são submetidos a
treinamentos rígidos e contínuos, por períodos de tempo extensos. As tarefas impostas exigem
respostas padronizadas e imediatas e as respostas consideradas inadequadas são tratadas com
punições coletivas, propiciando a constituição de um forte senso de identidade e coletividade.
77
78

Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969.
Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969.
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Como nas sociedades “primitivas”, o treinamento militar, a domesticação dos corpos, exerce
semelhante papel “[...] dos tambores de guerra e pinturas do corpo: no cotidiano obsessivo do
campo de treinamento, o homem abandona sua antiga identidade e renasce como membro do
exército [...]” (EHRENREICH, 2000, p. 19-20). Essa socialização específica, apesar de
secundária, se superpõe às anteriores, deslocando o indivíduo de seu “mundo” e o inserindo em
um novo. Ela anula o “civil” e faz nascer o militar, provoca o que se denomina “alternação”.
O perfeito entendimento da alternação é possível contrastando com os demais
convencionais processos de socialização secundária que ocorrem ao longo da trajetória
histórica dos indivíduos. Nesse processo vivencia-se diversas socializações secundárias que
adicionam filtros, superpondo às interiorizações primárias. Todo esse processo de
transformação da realidade subjetiva não rompe com o que foi interiorizado primariamente,
não promove abruptas descontinuidades, mas mantém coerência com o que foi previamente
internalizado. Interpreta-se o presente garantindo sua conexão com o passado, minimizando,
inclusive, modificações significativas (BERGER e LUCKMANN, 2004, p. 214-215). Na
alternação o homem existente é “desmontado”, aniquilado, dando lugar a um novo indivíduo
que se desvincula dos mundos anteriores em que circulava.
Isto exige a separação do indivíduo dos «habitantes, dos outros, mundos,
especialmente de seus «co-habitantes» no mundo que deixou para trás. Idealmente
isto será segregação física. Se por alguma razão isto não for possível, a segregação é
estabelecida por definição, ou seja por uma definição dos outros que os aniquila. O
individuo que executa a alternação desengaja-se de seu mundo anterior e da estrutura
de plausibilidade que o sustentava, se possível corporalmente, e quando não,
mentalmente (BERGER e LUCKMANN, 2004, p. 210).

Exemplo relevante do fenômeno acima referenciado pode ser retirado do campo militar,
onde o recruta ou aluno, concluído seu período de formação, passa a denominar os civis, “os
outros”, como “paisanos”.
As organizações militares responsáveis por conduzir os processos de formação exercem
o importante papel de promover a alternação. A vida em caserna, por sua vez, ambiente
promovido pela instituição total militar, atua como elemento de constante reafirmação e reforço
do habitus militar adquirido, valorizando comportamentos e gestos afinados com o universo
simbólico militar, não propiciando espaço para o conflito e a dialética, dinâmicas normais que
marcam as manifestações do habitus em um determinado campo.
No campo militar, o corpo assume grande importância e este processo pedagógico
corporal não se encerra apenas nos núcleos de formação. Posteriormente, precisa ser
constantemente reafirmado, tamanho a violência da transformação operada. A
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manutenção do habitus secundário adquirido é garantida graças a uma ação
pedagógica constante, exercida sob a forma de treinamentos e cerimônias e, no caso
brasileiro especificamente, nos isolamentos impostos aos militares que vivem,
juntamente com suas famílias, fora de sede (CAZUMBA, 2012, p. 16).

Nas instituições que conduzem processos de formação, o sucesso da alternação depende
da utilização de estratégias específicas de “processamento” de pessoas. Dessas estratégias, um
grupo é fundamental para a produção da alternação (VAN MAANEN, 1989, apud BRITO e
Pereira, 1996, p. 15), mais especificamente as

estratégias de socialização por meio de

investidura e despojamento. São estratégias que tem como objetivo a confirmação ou a
destruição da identidade de novos integrantes. Os processos de posse ou investidura procuram
ratificar, em um primeiro momento, os valores pessoais do indivíduo que é empossado. De
forma simples, o acesso à instituição é facilitado e o indivíduo é aceito como é. Quanto aos
processos de despojamento, são as manobras que destroem e despojam o novo membro de
determinados valores e crenças. O despojamento se processa por intervenções sobre os corpos
dos novos integrantes, sob a forma de sucessivos testes que envolvem sofrimento físico e
mental. O sofrimento constitui um sentimento de solidariedade entre os novos membros, cria o
espírito de corpo. Os processos de despojamento garantem o acesso do recruta à condição
privilegiada de indivíduo aceito, de soldado formado.
A reafirmação do habitus militar na caserna é explicitamente possível graças a dois
elementos que, muito mais do que princípios, materializam-se normativamente: a hierarquia e a
disciplina. A hierarquia estabelece como se desenvolvem as relações de poder e mando no
âmbito institucional, extrapolando inclusive os muros físicos e se manifestando nas interações
entre os indivíduos militares em outros campos sociais. A disciplina propicia o arcabouço legal
e a legitimidade do exercício do poder pelo hierarquicamente superior, atuando como
“cimento”, como elemento de coesão institucional (BRITO e ROSA, 2010, p. 196-198).
A compreensão da especificidade do habitus militar, do seu processo de constituição,
bem como do seu campo correspondente é indispensável para a construção de uma explicação
sobre como os militares, individualmente e enquanto instituição, interagiram com a Doutrina
CIMIC das Nações Unidas. Deve-se considerar como esse habitus militar, produto de uma
alternação, se comporta diante de uma socialização secundária promovida pelo preparo para a
Missão, sob a responsabilidde institucional do CCOPAB e vivencia a experiência em um
campo dominado por um universo simbólico humanitário, o campo das Operações de Paz.
Como já exposto, a dinâmica do habitus em um dado campo é excencialmente dialética,
na medida em que, ao mesmo tempo em que o exterior é interiorizado, o interior se externaliza
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e condiciona a experiência vivida. Isso significa dizer que os diversos estímulos externos
recebidos, nos processos de socialização que os indivíduos venham a se inserir, serão
apreendidos e interpretados segundo as “bagagens” préviamente adquiridas, através das
categorias construídas. Essas categorias construídas, constituíntes do habitus, propiciam a
leitura do que é exterior e de como se dá a interiorização das experiências. Cabe destacar que
as experiências vivenciadas, normalmente, terão conformidade com as experiências
constitutivas do habitus (BOURDIEU e CHARTIER, 2015, p. 61-62).

Defende-se que, em

se tratando de instituições totais, as interações entre o habitus em um dado campo, se dão por
intermédio de “filtros” constituidos por categorias mentais enrijecidas e pouco sensíveis às
mudanças. Como destaca BOURDIEU, esse fenômeno se percebe em indivíduos idosos, que se
tornam poucos flexíveis e sensíveis aos estímulos que possam promover mudanças (2015, p.
61).
Instituições religiosas e militares são perenes, resistentes às mudanças, apoiadas sobre
tradições e valores rígidos, por isso suas estruturas manifestam poucas alterações ao longo do
tempo. Pode-se afimar que, excluindo o equipamento militar, que propiciou alterações na
forma de combater, o ser “soldado” mudou muito pouco desde o advento da profissionalização
militar na Prússia. A dinâmica das organizações militares sofreram poucas alterações ao longo
do tempo. A rotina em uma organização militar permanece praticamente inalterada, tornando
possível que um militar do início do século XIX, se fosse possível trazê-lo do passado,
identificasse, sem dificuldades, diversos elementos constitutivos de seu universo simbólico em
uma unidade militar do século XXI.
Em “As Missões de Paz e os atores militares e humanitários: uma abordagem sob a
ótica dos conceitos de habitus e campo” (CAZUMBA, 2012) demonstrou-se como os
interesses políticos e as decisões verticalizadas podem favorecer que forças militares
incorporem valores e práticas novas. Ao tratar-se da solicitação de entrada na OTAN por parte
de alguns estados da antiga “cortina de ferro” (GUECIU, 2005), abordou-se como a OTAN
promoveu verdadeira ação socializadora das estruturas militares dos países solicitantes,
condicionando a entrada na organização aos treinamentos que tinham por objetivo a difusão
das normas de segurança e valores democrático-liberais. Aproveitando-se do interesse político
dos Estados da Europa Central e do Leste, a OTAN promoveu verdadeira ação pedagógica que
modificou os valores e as práticas dessas forças militares. A incorporação da sistemática do
planejamento militar da OTAN compreendeu um dos mecanismos de instrumentalização dessa
mudança de valores.
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Apesar de o exemplo histórico sugerir a possibilidade de promoção de processos
pedagógicos, de valores exógenos, bem sucedidos no âmbito militar, cabe destacar que nesse
caso específico, o êxito se deveu à vontade política dos Estados e ao desejo dos militares
desses países de se inserirem na organização. Esses interesses foram responsáveis pela
submissão às sistemáticas de planejamento e à carga simbólica distinta. Em se tratando da
Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas, sua incorporação não é impositiva,
não representa um requisito das Nações Unidas para que um Estado possa contribuir com
efetivos militares nas Operações de Paz. Outros conteúdos, relacionados com procedimentos
administrativos da ONU, como regras de reembolso, e condutas coerentes com a instituição,
por exemplo, são impositivas, mas isso não ocorre com a Doutrina CIMIC. Da mesma forma,
as Nações Unidas não interferem nos aspectos táticos dos contingentes militares, em como as
tarefas atribuídas serão desenvolvidas. O que se quer afirmar é que não existe uma coerção
para que a doutrina seja incorporada pelos militares dos países contribuintes, apesar de
existirem diretrizes operacionais claras, componentes do conjunto do arcabouço doutrinário.
No terreno, no desempenho de suas atividades, os militares estão submetidos ao Direito
Internacional Humanitário e às consequências de infringi-lo, bem como ao código de conduta
das Nações Unidas (UN Standart of Conduct) que tem como documentos de referência a
Guidelines on International Humanitarian Law for Forces, Undertaking United Nations
Peacekeeping Operations e a parte aplicável da Universal Declaration of Human Rights, cujo
descumprimento resulta em repatriação do contingente e até o afastamento do país da
participação das Operações de Paz.
A doutrina estabelece que o treinamento comum, envolvendo atores militares e atores
civis, nos diversos programas de treinamento promovidos pela ONU ou por instituições
credenciadas, e a ligação (liaison), compreendem os mecanismos para o estabelecimento de
uma coordenação efetiva. Por isso, como visto, a ONU prescreve que militares devam
participar dos cursos de CMCoord, onde as interações com o ambiente humanitário é mais
intensa. Com o treinamento comum e a liaison pretende-se propiciar que ambos os atores
aumentem mutuamente a compreensão do universo simbólico de seus homólogos, ao menos
em teoria. O treinamento e a convivência podem ser compreendidas como estratégias de
promoção do que se definiu por processo de socialização secundário.
Todavia, como observado, no caso brasileiro da MINUSTAH, essas estratégias
demonstraram ineficiência. Apesar da existência e do oferecimento de treinamento da doutrina,
exercendo o CCOPAB um importante papel, muito pouco dela pôde ser identificado nas
práticas dos diversos contingentes e o pouco que foi identificado indicou a incompreensão dos
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seus principais conceitos. Essa incompreensão também foi percebida no âmbito dos instrutores
que ministravam o assunto no CCOPAB. As razões dessas deficiências devem ser buscadas na
especificidade da instituição total militar e no seu caráter de fechamento. Essas instituições
manifestam resistência ao que não as reproduzem e seus componentes resistem ao que não
reafirma o habitus militar. Mesmo que alguns indivíduos particularmente desenvolvessem uma
compreensão melhor da Doutrina CIMIC das Nações Unidas, isso não representaria sua
aplicação no terreno das operações, pois estes se encontram inseridos em uma instituição
extremamente hierarquizada, vertical, marcada por forte disciplina, onde as decisões partem de
cima, do comando. Por mais que os oficiais do G9 (célula do BRABAT responsável pela
CIMIC) ou do U9 (célula correspondente do Estado-Maior do Force Commander)
compreendessem perfeitamente a doutrina se fosse o caso, sua aplicação dependeria do
convencimento do decisor, do comando, no caso, o comandante do BRABAT (comandante
tático) e o Force Commander (comandante operacional). Isso pode explicar por qual razão, ao
longo dos treze anos de missão, ocorreram poucas interferências do U9 registradas nos
relatórios dos contingentes, impondo limites às práticas de Assistência de Direta conduzidas
pelo BRABAT, particularmente à realização das ACISOs. A posição de Force Commander,
durante toda a existência da MINUSTAH, foi ocupada por um oficial general do EB, que
compartilhava o mesmo universo simbólico dos militares componentes dos contingentes
brasileiros. Compartilhavam o mesmo habitus e entendimento sobre a prática das ACISOs. Isso
explica, em parte, como as práticas de Assistência Direta foram desenvolvidas pelos diversos
BRABATs, na maioria das vezes por iniciativa do comando tático e as vezes por demanda do
comando operacional, com poucas manifestações de limites. Nos relatórios há elementos que
indicam que ocorreram pressões contra a permanência da prática, e que essas partiam do
componente civil e da comunidade humanitária.
Se originalmente as ACISOs no Brasil tiveram sua origem dentro do contexto da
Guerra Fria, como um instrumento de contraguerrilha, após a democratização nos anos 80 e
com o fim do bipolarismo, seu emprego foi intensificado em função de um reposicionamento
das FA. A ACISO passa a ser empregada como um instrumento de comunicação social, de
construção e manutenção do prestígio das instruções militares, desenvolvendo-se uma narrativa
que a apresenta como uma atividade humanitária. As ACISOs, inseridas no que se denomina
por ações subsidiárias das FA, se multiplicaram e se intensificaram, tornando-se uma das
principais atividades das instituições militares. Dados de 2001 a 2014, como demonstrado por
SOARES (2015, p. 108), apontam um substancial incremento de recursos públicos destinados
para essas atividades nesse período.
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O Exército Brasileiro, inclusive, já possui desde 1997 uma Divisão de Ações
Subsidiárias, que abrange duas seções: a seção de Defesa Civil, e a seção de Apoio às
Ações Governamentais. Somente no ano de 2012, a Divisão contabilizou a realização
de 38 operações subsidiárias, com o emprego de 10.200 militares, e 8 ministérios
apoiados (Integração Nacional, Relações Exteriores, Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Transportes, Esporte, Educação, Meio Ambiente e Justiça). Em 2013,
a Força Terrestre estimou a realização de 4 ações de apoio à defesa civil, 12 ações de
apoio ao combate à dengue, 5 ações de apoio logístico, 2 lançamentos de pontes
metálicas, e 3 ações de apoio à saúde (CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO
EXÉRCITO, 2013). É importante ressaltar que a Divisão de Ações Subsidiárias não
abrange as obras de engenharia e as operações de garantia da lei e da ordem
(SOARES, 2015, p. 23).

No Haiti, como já abordado, a experiência das ACISOs foi transplantada, seu papel
como um instrumento de contrainsurgência resgatado, mantendo-se a narrativa de ação
assistencialista humanitária. Condicionados pelo habitus militar e pela experiência particular
brasileira da ACISO que o integra, os militares brasileiros “leram” a Doutrina CIMIC das
Nações Unidas, a modelaram e a interpretaram segundo suas experiências. Esse aspecto ajuda a
compreender a associação ACISO/CIMIC que se estabeleceu durante a experiência no Haiti.
Mesmo quando essa associação começou a receber questionamentos explícitos, observou-se
que o termo CIMIC permaneceu conectado a outras práticas de Assistência Direta, tanto que a
expressão “atividades CIMIC” foi uma constante em todos os relatórios desde seu primeiro
aparecimento.
Quanto à capacidade do campo das Operações de Paz propiciar um ambiente de
interações entre os atores militares e humanitários e de socialização do ator militar, cabe a
consideração de que nesse ambiente específico operacional, a instituição total militar
intensifica seu caráter de fechamento.
Nas instituições militares a comunicação com as entidades exteriores se dá por
intermédio da cadeia de comando. Um soldado, em condições normais, não se reporta
diretamente ao Comandante do BRABAT, o faz por intermédio de seu chefe superior imediato,
e assim é procedido até que se chegue ao Comando. As decisões são tomadas pelo Comando,
com a assessoria do seu Estado-Maior, e transmitidas verticalmente. O relacionamento com
outras instituições e atores obedece à mesma lógica. Para fora da instituição militar, o contato
se estabelece por intermédio do comando ou por elemento por ele autorizado. Um militar não
fala pela instituição, apenas se devidamente autorizado. Quanto maior a complexidade e a
importância do contato, maior a interferência direta do comando. Nesse sentido, são poucas as
interações diretas dos militares individualmente no âmbito do campo das Operações de Paz, um
campo que, observada a doutrina, predomina uma perspectiva civil e os valores da comunidade
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humanitária. Essa situação peculiar torna difícil a possibilidade de se processar uma ação
pedagógica eficaz. De forma sintética, o que se afirma é que nas Operações de Paz, os
indivíduos militares ficam “protegidos” das dinâmicas externas, estão inseridos em uma
“bolha” criada pela instituição total, por seus muros físicos e não físicos. Os militares que
serviram no componente tático no BRABAT, tinham poucas oportunidades de interação com a
comunidade humanitária fora dos controles da instituição total, já que, rotineiramente, só
deixavam as instalações do BRABAT para cumprir as tarefas táticas determinadas. Os oficiais
do Estado-Maior da Força (nível operacional) não estavam submetidos a uma situação de
aquartelamento e tinham maior interação com a comunidade humanitária, por essa condição,
vivenciaram uma experiência distinta. Todavia, esses militares não foram objeto dessa
pesquisa.
No CCOPAB, esses diversos aspectos também se manifestaram. Verificaram-se
indícios de que os conceitos não eram perfeitamente compreendidos na instituição, o que é
compreensível, já que muitos dos instrutores que tratavam do tema CIMIC participaram da
missão, alguns em funções na célula G9, e reproduziam no centro suas experiências na
atividade.
Inegavelmente, os discursos desenvolvidos pelas instituições militares sobre sua
experiência no Haiti, associados ao discurso do “jeito brasileiro” de realizar Operações de Paz
desenvolvido por uma parcela do setor acadêmico, dificultou o reconhecimento de que existia
uma flagrante contradição entre a doutrina CIMIC e as práticas dos militares brasileiros durante
a MINUSTAH.

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise e apresentação criteriosa dos elementos identificados nos diversos relatórios,
especificamente no campo dedicado ao G9, permitiu identificar que a célula desempenhava,
inicialmente, atividades de comunicação social. As ACISOs sempre estiveram presentes, do
primeiro contingente até o último. Sua prática, predominantemente, foi uma decisão dos
diversos comandos, que viam na atividade uma forma de coletar informações, apoiar as
operações, minimizando seus impactos negativos, uma ferramenta que possibilitava construir
uma imagem positiva do militar brasileiro e tornar a população haitiana, em sua área de
responsabilidade, receptiva à presença das tropas. O incremento e a diversificação das
atividades realizadas nas ACISOs exigiram a separação das atividades de comunicação social
do que viria se denominar “atividades CIMIC”, que passaram a ser a única responsabilidade do
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G9. Concomitantemente a essa separação, processava-se uma associação dos termos ACISO,
assistência humanitária e CIMIC. Nos relatórios registrou-se a presença da expressão
“atividades CIMIC”, que cristalizava essa associação. Cabe destacar que o termo, por si só
demonstra uma incompreensão profunda da atividade. A CIMIC é uma atividade que realizada
sob a perspectiva dos atores humanitários (CMCoord) ou dos atores militares (UN-CIMIC)
tem um propósito comum: a realização da coordenação do esforço humanitário em uma missão
da ONU. Dentro dessa perspectiva, são exemplos de ações CIMIC a serem implementadas
pelos atores militares no nível tático: a identificação das organizações humanitárias que atuam
ou influenciam na área sob a responsabilidade do comando militar; conhecer as especificidades
de cada organização, identificando a história, a expertise e a perspectiva do empreendimento
humanitário e como compreendem o relacionamento com militares; promover visitas a essas
instituições esclarecendo a missão e as tarefas do contingente militar, identificar quais as
pessoas e os canais adequados de comunicação com essas organizações; identificar como essas
organizações entendem que podem ser ajudadas pelos militares no desempenho de suas
atividades; compartilhar informações sobre as condições de segurança, coordenar, quando for
possível, apoio logístico aos atores humanitários, etc. Fica evidenciado que CIMIC não se
confunde com ações assistencialistas.
Ao longo dos treze anos da missão ocorreram manifestações negativas por parte dos
atores humanitários em relação à manutenção das práticas de Assistência Direta por parte dos
contingentes. Da mesma forma, em alguns momentos, como registrado nos relatórios, houve a
manifestações por parte da MINUSTAH no mesmo sentido. Para o comando civil da missão
essas atividades não deveriam ser realizadas pelos militares, particularmente a distribuição de
gêneros alimentícios e água, o que resultou no “TO 0048/U3/2015”, de março de 2015,
intitulado “Reduction of CIMIC activities”, que proibiu o planejamento de novos QIPs e a
proibição em 31 de dezembro de 2015, por uma segunda vez, da distribuição de água. No
entanto, as práticas assistencialistas se mantiveram até 2017.
Determinadas ONGs, algumas brasileiras, participaram com os BRABATs de QIPs e de
ações assistencialistas. As ONGs nacionais eram oriundas de um mesmo ambiente operacional
pátrio onde o “normal” era presenciar as FA envolvidas em ações dessa natureza, Contudo,
como foi observado, talvez fruto do amadurecimento adquirido no ambiente das Operações de
Paz, começaram a se afastar dos militares brasileiros.
Quanto ao preparo para a realização da atividade CIMIC e ao acesso à Doutrina,
demonstrou-se que os militares tinham contato com o seu conteúdo durante os treinamentos
proporcionados pela DPKO, quando chegavam ao país. Em territorio nacional, os militares do
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EB tiveram acesso à doutrina, quando o preparo foi conduzido pelo CEPAEB, pelo CIOpPaz e
pelo CCOPAB (que passou a realizar o preparo unificado do contingente). Muitas dessas
instruções eram ministradas por militares que retornavam da missão, cabendo relembrar que o
o CIOpPaz contou, quando da sua criação, com componentes do 3º Contingente. Esses
instrutores eram condicionados pelas experiências vividas e pela incompreensão dominante do
que era a atividade de Coordenação Civil-Militar da ONU. No material consultado nas páginas
do CCOPAB, material instrucional, registros de participantes de cursos e artigos publicado na
revista da instituição, são fortes os indicativos de que na instituição a doutrina não era
compreendida. Os relatórios indicaram que a partir do 18º Contingente ocorreu por parte do G9
um esforço para desvincular ACISOs de atividades CIMIC. Registros no CCOPAB
monstraram que partiu da instituição esse movimento. No entanto, esse esforço em desvincular
os termos não significava uma melhor compreensão do que seria a CIMIC. Continuava-se
associando CIMIC às diversas atividades asistencialistas. A dissociação entre CIMIC e ACISO
fundou-se em um entendimento errôneo, em um distinção baseada na moldura temporal das
ações.
Em relação aos termos UN-CIMIC e CMCoord, foi possível entender que a instituição
não compreendia os dois conceitos. Em material instrucional utilizado durante o 23º
Contingente, as duas atividades foram associadas à ambientes operacionais determinados.
CMCoord, para o instrutor, compreenderiam as atividades desenvolvidas com a OCHA e em
resposta a desastres naturais.
Compreender essa incompreensão, mesmo após treze anos de contato com a doutrina, e
construir uma explicação para o fenómeno, foi possível graças às categorías habitus, campo e
instituições totais.
Defendeu-se que o fato das instituições militares compreenderem instituições totais,
onde se processa uma socialização secundária peculiar, denominada por alternação, propicia
que seus componentes e o próprio ambiente institucional sejam pouco sensíveis à incorporação
de novas ideias. O habitus militar, como qualquer outro habitus, realiza uma leitura das novas
experiências em função do universo simbólico já constituído. Por isso, é compreensível que a
experiência dos ACISOs em territorio nacional tenha condicionado a interpretação da doutrina,
ou melhor, a sua deformação e ajustamento às praticas desenvolvidas em solo haitiano.
A pesar de poder-se afirmar que no Haiti os militares desenvolviam suas atividade em
um ambiente operacional marcadamente humanitário, a ponto de ser possível considerá-lo
como um campo humanitário, o caráter de fechamento da instituição e a condição de
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aquartelamento em que se mantinha a tropa, impediam que os individuos fossem
condicionados por esse ambiente.
Outro aspecto apontado, que reforça a característica de fechamento das instituições
totais, é o fato de tratarem-se de instituições verticalizadas, onde as decisões partem do
comando para baixo e os contatos com o exterior ocorrem por meio do comando, ou individuos
autorizados. A doutrina deveria alcançar, fundamentalmente, o comando, pois sua decisão era
fundamental para que a doutrina fosse aplicada em campo, o que não ocorreu.
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CONCLUSÃO

A pesquisa partiu dos indícios de que os militares brasileiros teriam mantido, ao longo
de treze anos da missão, práticas assistencialistas, fornecendo gêneros alimentícios, água e
outros itens diretamente à população, prática denominada pela ONU de “Assistência Direta”.
Segundo a Doutrina CIMIC das Nações Unidas ou ONU, a Assistência Direta seria cabível em
situações específicas, onde as condições de segurança fossem estáveis e não houvesse a
necessidade do emprego da violência pelo poder militar. Somados a esse aspecto do ambiente,
o envolvimento de militares na prestação da Assistência Direta deve ser determinado pelo
imperativo humanitário, em outros termos, a existência de uma real necessidade humanitária, a
premência de tempo e o caráter singular do recurso ou capacidade militar a ser empregada.
Esses fatores alinham-se perfeitamente em uma situação de desastres naturais, todavia, não se
pode esquecer que a demanda por recursos militares, segundo as orientações e princípios
desenvolvidos pela ONU, especificamente pelo The United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs (OCHA) e pelo International Accounting Standards Committee
(IASC), sempre deve partir da comunidade humanitária, dos atores humanitários. A ONU, com
sua organização planetária, condensaria e resumiria as aspirações e ações desses atores
As práticas de Assistência Direta, fora das condições de um desastre natural, mas no
ambiente de crise como a que marcava a sociedade haitiana, chocavam-se com as orientações e
os princípios desenvolvidos pelas Nações Unidas. Essas orientações e princípios, como foram
aqui analisados, compreenderiam uma Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações
Unidas (CIMIC) que tem por finalidade orientar as relações entre atores civis e militares no
âmbito das emergências complexas e das emergências humanitárias resultantes de desastres
naturais.
Em função dos indícios de conflito entre a prática dos contingentes e a doutrina da
ONU, a presente pesquisa estabeleceu um “Objetivo Geral” e cinco “Objetivos Específicos”
que foram plenamente atingidos. Como Objetivo Geral buscou-se identificar e analisar como se
deu o processo de internalização da Doutrina de CIMIC das Nações Unidas (Coordenação
Civil-Militar na perspectiva das Nações Unidas).
Os cinco Objetivos Específicos estabelecidos foram: identificar e organizar as
orientações, regramentos e conceitos associados às atividades UN-CIMIC (United Nation
Civil-Military Coordination) e UN-CMCoord (United Nation Humanitarian Civil-Military
Coordination) que configurariam uma Doutrina de Coordenação Civil-Militar no âmbito das
Nações Unidas, a partir dos documentos produzidos pela ONU sobre essas atividades;
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conhecer e analisar como a Doutrina de Coordenação Civil-Militar no âmbito da ONU se
inseriu no programa de treinamento sob a responsabilidade do CCOPAB, instituição que
preparava os contingentes e outros militares designados para a MINUSTAH; identificar e
caracterizar a internalização da Doutrina de Coordenação Civil-Militar das Nações Unidas, nas
práticas dos participantes da MINUSTAH, por intermédio da análise de fontes primárias;
compreender o papel das Ações Cívico-Militares (ACISOs) na missão e a relação entre a
prática e os discursos construídos sobre as mesmas, confrontando-os com a doutrina da ONU; e
entender como o processo decisório em uma instituição total pode ter condicionado a
aplicabilidade da doutrina da ONU.
Como tratado, foi fundamental para o todo da pesquisa identificar e proceder a
organização das orientações, regramentos e conceitos associados às atividades UN-CIMIC
(United Nation Civil-Military Coordination) e UN-CMCoord (United Nations Humanitarian
Civil-Military Coordination) a partir dos documentos produzidos pela ONU sobre essas
atividades.
Como apresentado, o primeiro esforço de formulação da Doutrina CIMIC das Nações
Unidas, ocorreu nos anos 90, e foi voltado inicialmente para a resposta às emergências
humanitárias ocasionadas por desastres naturais. Criaram-se as estruturas para a coordenação
civil-militar que resultariam, posteriormente, na criação do The United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) e o The Inter-Agency Standing Committee
(IASC), e os princípios norteadores e os princípios operacionais, que deveriam condicionar a
coordenação civil-militar. Mais tarde, esses elementos da doutrina viriam, também, a orientar a
ação humanitária nas denominadas Emergências Complexas.
Esses princípios, como demonstrado, compreendem até hoje o núcleo do que se
denominou nesta dissertação por Doutrina CIMIC das Nações Unidas. Segundo esse núcleo da
doutrina, a assistência humanitária deve se orientar pelos princípios da Neutralidade, da
Imparcialidade e da Humanidade. Os princípios da Humanidade e da Necessidade devem ser os
elementos determinantes da prestação da ajuda humanitária. Além de orientações de cunho
filosóficas, ao estabelecer orientações operacionais, a doutrina define aspectos pragmáticos que
devem condicionar a coordenação entre os atores humanitários e militares. Ela estabelece
“regras” para a utilização de recursos de natureza militar, prescrevendo que a decisão de
utilizar ou não esses recursos deve ocorrer no âmbito civil exclusivamente, aspecto importante
da natureza das Operações de Paz Multidimensionais. Além do controle decisório desse
emprego, o uso de recursos militares deve estar estritamente conectado ao princípio da
necessidade humanitária e nenhum outro. Mesmo em caso estrito de necessidade, esse emprego
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deve ser restrito temporalmente, evitando-se assim a dependência que pode se estabelecer
diante da disponibilidade dos recursos militares e da rapidez de sua resposta. O emprego de
recursos militares fora de sua primordial função, a manutenção de um ambiente seguro e
estável, deve objetivar o apoio aos atores humanitários. Assim, a doutrina estabelece que,
apenas em específicas circunstâncias, como no caso de desastres naturais, militares não devem
realizar a prestação de assistência direta à comunidade. A prestação desse tipo de assistência
representa uma invasão do espaço humanitário e compromete a neutralidade e a imparcialidade
dos atores humanitários, que devem ser percebidos belos beneficiários de suas ações como
neutros e imparciais.
A necessidade de coordenação entre os atores proporcionou o desenvolvimento na
doutrina dos conceitos de CM-Coord e de UN-CIMIC, criados em momentos distintos e que
são definidos como atividades especificamente correspondentes aos atores humanitários e
militares respectivamente. Esses conceitos não devem ser entendidos como doutrinas distintas,
como chegou a ser compreendido por alguns militares brasileiros e por alguns instrutores do
CCOPAB. Ambas mantém total aderência aos princípios fundamentais e aos princípios
operacionais da Doutrina CIMIC das Nações Unidas. As duas atividades reconhecem que a
coordenação compreende um espectro de condutas que podem variar entre os limites da
coexistência, quando há presença de conflito armado e violência, e a cooperação, tão necessária
em situações de respostas humanitárias aos desastres naturais, por exemplo. Nesse espectro de
possibilidades de coordenação, sua instrumentalização se daria fundamentalmente por
intermédio das distintas formas de estabelecer a ligação (liaison).
Como também foi apresentado, o reconhecimento de que era necessário oferecer
diretrizes específicas para as Operações de Paz específicas, considerando suas particularidades
e distintos graus de complexidade, criaram-se as Country-specific civil-military coordination
guidelines, primeiramente elaboradas tendo em vista o caso do Iraque, em 2004. As Countryspecific civil-military coordination guidelines, ofereciam orientações específicas sobre a
coordenação civil-militar nas missões para as quais eram direcionadas.
Um documento específico para a MINUSTAH foi publicado em 2011, refletindo o
terremoto de 2010. O documento reconhecia que a realidade da crise haitiana não se
enquadrava nas molduras “puras” das emergências complexas ou dos desastres naturais, já que
o país vivia uma crise das instituições, com manifestações de violência, mas periodicamente,
era vítima dos efeitos de tempestades, furacões e de tremores de terra. Assim, como estabelece
o documento, a estratégia de coordenação civil-militar para o Haiti deveria considerar a
especificidade da emergência, cooperando quando necessário e possível, mas não todo o
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tempo. Em outras palavras, o documento reconhecia que a assistência humanitária e a
coordenação deviam estar vinculadas ao princípio da necessidade.
Coube à pesquisa, em função dos objetivos específicos, compreender também o papel
das Ações Cívico-Militares (ACISOs) na missão e a relação entre a prática e o discurso
construído sobre as mesmas, confrontando-a com a doutrina da ONU. A análise das práticas,
tendo como principal fonte os relatórios finais dos contingentes, atendeu parcialmente a outro
objetivo específico definido: a identificação e caracterização da internalização da Doutrina
CIMIC nas práticas dos participantes da missão.
Em atendimento a esses dois “Objetivos Específicos”, verificou-se que no Haiti os
militares brasileiros sistematicamente desenvolveram ações assistencialistas, com o propósito
de minimizar efeitos negativos decorrentes das ações destinadas a prover um ambiente seguro e
estável. Desde o primeiro contingente, objetivando melhorar o relacionamento com a
população, os militares iniciaram a distribuição de gêneros alimentícios e água. Eram ações
com o propósito de conquistar “corações e mentes” e a obtenção de informações. Esses
objetivos nunca foram ocultados, tendo sido claramente explicitados nos relatórios dos
contingentes, e em depoimentos de oficiais, como o do General Augusto Heleno, o primeiro
Force Commander da MINUSTAH.
Essas ações logo se tornaram mais elaboradas, assumindo um formato bem conhecido
no Brasil: as Ações Cívico-Militares (ACISOs). As ACISOs no Brasil remontam aos anos
1960. Foram desenvolvidas como parte da instrumentalização da Doutrina de Segurança
Nacional. A Doutrina de Segurança Nacional reconhecia que as condições socioeconômicas do
Brasil criavam, em parcela da população, condições receptivas aos diversos movimentos de
orientação comunista. Nesse sentido, as ações assistencialistas, em paralelo às operações
militares, tinham por objetivo minar esse potencial terreno fértil. Essa estratégia não foi uma
experiência genuinamente brasileira: ela tem sua origem nas práticas desenvolvidas pelos
franceses durante as lutas pela libertação da Argélia, mais especificamente nas ações da SAS,
como tratado ao longo do texto.
Após a democratização, as ACISOs permaneceram, todavia, com uma conotação um
pouco distinta. Elas se converteram em instrumento de relações públicas das forças, de
construção de uma imagem positiva das instituições militares. A capacidade logística militar
possibilitava que as forças levassem serviços e se fizessem presentes em regiões do Brasil
onde, por diversas razões que não couberam neste trabalho, o Estado não levava seus serviços.
As ACISOs também eram utilizadas para minimizar os impactos da presença de exercícios
militares, e foram utilizadas como ferramentas de relações públicas. Com a proliferação das
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operações GLO as ACISOs tiveram o seu uso como ferramenta de contrainsurgência resgatada.
Assim, pode-se afirmar que essa experiência histórica foi transplantada para o Haiti e não
representava uma novidade em termos operacionais. Conclui-se que as práticas de Assistência
Direta não foram motivadas pelo princípio da necessidade da assistência humanitária e nunca
foram abandonadas, nem quando ocorreram críticas por parte do componente civil da missão,
ou quando existiram ordens claras e explícitas de que deveriam ser reduzidas.
Outro objetivo atendido, consistiu em conhecer e analisar como a Doutrina de
Coordenação Civil-Militar da ONU se inseriu no programa de treinamento sob a
responsabilidade do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), instituição
que preparava os contingentes e outros militares designados para a MINUSTAH.
Verificou-se que, até que o CCOPAB assumisse a preparação unificada dos
contingentes, pois era realizada pelas forças, transcorreram aproximadamente sete anos de
missão. Inicialmente, cabia ao Centro de Preparação e Avaliação para Missões de Paz do
Exército Brasileiro (CEPAEB) a preparação do efetivo do Exército Brasileiro. Mais tarde essa
preparação passou a ser conduzida pelo Centro de Instrução de Operações de Paz (CIOpPaz),
que se converteria no CCOPAB, em 2010.

Foi por intermédio dessas instituições que,

fundamentalmente, os militares do Exército Brasileiro tiveram contato com a doutrina CIMIC
das Nações Unidas. No caso específico do CCOPAB, que promovia o preparo dos militares das
três forças, essa apresentação da doutrina se dava de forma unificada.
A análise dos relatórios finais dos contingentes permitiu verificar a presença da doutrina
e sua compreensão pelos comandos, seja em função de referências aos seus documentos, ou no
emprego de seus termos. A análise dos documentos do primeiro ao sexto contingente
possibilitou identificar que os militares tiveram contato com o conteúdo da doutrina desde os
momentos iniciais da missão, durante a realização do Induction Training, sob os auspícios da
ONU, ao qual eram submetidos os militares assim que chegavam ao solo haitiano e antes de
serem inseridos nas diversas operações. A leitura do material ministrado para o primeiro
contingente, por pessoal do DPKO no Haiti, permitiu concluir que existiam incompreensões
doutrinárias na instrução ministrada, a começar pelo entendimento errôneo, como demonstrado
no material utilizado no primeiro treinamento, de que a sigla CIMIC era o acrônimo de
cooperação civil-militar.
No âmbito da preparação do efetivo do Exército Brasileiro, o assunto CIMIC constituía
parte do programa de treinamento integrando o pacote didático oferecido pelo DPKO, o
Standardized Generic Training Modules (SGTMs).
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Até o final de 2007, nos contingentes inexistia uma célula específica responsável por
realizar a coordenação civil-militar. Essa atividade era responsabilidade da Seção de
Comunicação Social. Cabe o destaque: o Exército Brasileiro não dispunha sequer de uma
doutrina ou manual de assuntos civis ou de cooperação civil-militar, o que viria a se consolidar
somente em 2017. Essa deficiência foi reconhecida, inclusive, pelo 4º Contingente, que
registrou impressões sobre a questão em seu relatório final de missão. Essas duas atividades,
como visto, não podem ser confundidas com a atividade CIMIC no âmbito das Operações de
Paz, mas é válido destacar que, no caso específico do Exército Brasileiro, inexistia uma
doutrina para operações de guerra e não-guerra. Apenas em 2007, com a ativação de uma nova
célula do Estado-Maior do BRABAT, que assumiu a tarefa de comunicação social (G7), a
tarefa de CIMIC passou à responsabilidade da seção de Assuntos Civis.
O entendimento de que a prestação de Assistência Direta era um instrumento de
propaganda adequava-se perfeitamente ao conjunto de tarefas desempenhadas naturalmente por
um setor de Comunicação Social. A seção era responsável pela manutenção da imagem do
contingente diante da imprensa, da comunidade e do público interno. A seção desenvolvia suas
atividades voltadas ao público haitiano, com forte coordenação com a célula de operações e
com a seção de operações psicológicas. Foi nesse ambiente, como demonstrado, que se
construiu a associação entre dois termos tão distintos, ACISO e CIMIC, aspecto facilmente
identificável nos relatórios. Essa associação tornou CIMIC sinônimo de ACISO e de
Assistência Direta. Tornou-se comum nos relatórios o emprego da expressão “atividades
CIMIC” quando se tratava de ações de Assistência Direta planejadas pelo BRABAT.
No âmbito do CCOPAB a associação supracitada veio a ser combatida e essa ação se
viu refletida nos relatórios do 18º e 19º contingente, que acusaram uma mudança da cultura de
ACISO para a CIMIC, como foi apontado. Entretanto, os demais aspectos desses relatórios e
dos posteriores não indicam que essa manifestação tenha representado o entendimento do que
compreenderia a atividade CIMIC, cabendo o destaque de que as ACISOs e a prestação de
Assistência Direta nunca foram interrompidas.
Uma das consequências diretas da prestação da Assistência Direta pelo BRABAT foi a
manutenção de uma postura de disputa por recursos no âmbito da administração da missão,
aspecto alertado pela doutrina que orienta que a coordenação deve evitar conflito de interesses
e interferências.
Como demonstrado, ocorreram manifestações por parte do componente civil em relação
às práticas de Assistência Direta realizadas pelos militares, inclusive determinando a proibição
da distribuição de água e a determinação de que a Assistência Direta fosse reduzida. O
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documento denominado “Reduction of CIMIC activities” indica que os membros do U9 (célula
do Estado-Maior do Componente Militar da Missão responsável pela CIMIC), assessores do
Force Commander, também associavam CIMIC às atividades de Assistência Direta, o que
reforça a ideia de que essa mudança tenha sua origem em pressões externas ao componente
militar, ou seja, tenham partido do componente civil.
Se os relatórios foram fundamentais para compreender o status da incorporação da
doutrina pelos militares na missão e identificar as incompreensões da doutrina, foi nos
documentos relacionados ao CCOPAB que se pôde reconstruir como a CIMIC era entendida e
tratada pela instituição. Os documentos possibilitaram constatar que existia por parte da
instituição bastante dificuldade em compreender a doutrina. Em 2013, a instituição oferecia
treinamento específico para o desempenho da função CIMIC, mas incluía no currículo o
conteúdo comunicação social e reconhecia que atividades relacionadas à ComSoc seriam
desempenhadas pelos militares que ocupariam a função de CIMIC. Como foi indicado, em
2013, as funções ComSoc e CIMIC já se encontravam separadas em duas células do EstadoMaior do BRABAT distintas.
Outra manifestação da incompreensão da terminologia da doutrina foi a identificação,
em março de 2014, durante a preparação do 20º Contingente, que o treinamento de militares
que desempenhariam atividades relacionadas à CIMIC recebeu a denominação de Estágio de
Cooperação Civil-Militar, quando se sabe que a cooperação é um extremo do espectro da
coordenação, como foi apresentado.
Em 2015, quando do preparo do 23º Contingente, verificou-se a ocorrência de um
esforço em desvincular ACISO e CIMIC no âmbito do CCOPAB. No entanto, o material a que
se teve acesso, e aqui foi referenciado, fez compreender que inexistia uma clareza entre essas
atividades, reduzindo as diferenças a aspectos temporais, de duração das ações. São fortes os
indícios de que permaneceu o entendimento de que CIMIC fosse o desenvolvimento de
atividades de Assistência Direta. Da mesma forma, foi possível identificar que não se
compreendia a distinção entre UN-CMCoord e UN-CIMIC, existindo uma interpretação que
conectava a atividade UN-CMCoord com situações de desastres naturais ou desempenhadas
em conjunto com a OCHA, por exemplo.
Por último, em atendimento ao último objetivo específico definido, cabe compreender
como o processo decisório em uma Instituição Total e aspectos culturais podem ter
condicionado a aplicabilidade da doutrina da ONU. A dificuldade em compreender a Doutrina
CIMIC das Nações Unidas, inclusive no âmbito do CCOPAB, pode ser explicada em função do
caráter total da instituição militar. O processo educacional imposto aos participantes dessas
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instituições procede ao que se denomina por alternação, uma socialização secundária com
características de socialização primária. Nas Instituições Totais, particularmente no caso das
instituições militares, ocorre uma diária reafirmação do universo simbólico correspondente ao
habitus. Nesse sentido, instituições militares e seus membros são pouco permeáveis às novas
ideias.
Detentores de uma experiência particular no ambiente nacional, de um entendimento
peculiar do papel das Forças Armadas e das ações assistencialistas, os militares brasileiros se
comportaram, como não poderia ser diferente, condicionados por sua práxis na terra natal. A
experiência dos militares brasileiros de prestarem serviços assistencialistas, chegando muitas
vezes onde outros setores do Estado não se fazem presentes, dificultava compreender os limites
da atuação militar em Operações de Paz e os impactos da prestação da Assistência Direta na
comunidade humanitária.
O caráter total da instituição militar apresenta peculiaridades que também auxiliam a
compreender a baixa permeabilidade à doutrina. As instituições militares são organizadas
segundo dois princípios estruturantes: hierarquia e disciplina. Em virtude desses princípios,
são organizações verticalizadas, onde as decisões transitam, regra geral, em sentido único, de
cima para baixo. Instituições naturalmente refratárias ao novo, as mudanças são decisões
hierarquizadas e dependem do comando. Cabe lembrar que o CCOPAB treinava o EstadoMaior e o Comandante na Doutrina CIMIC das Nações Unidas, todavia procedia a difusão
daquilo que entendia pela doutrina. O centro também desenvolvia um treinamento especial para
os oficiais do Estado-Maior que iriam ocupar funções na célula G9 (Assuntos Civis). No
entanto, a decisão de adotar ou não a doutrina depende de uma decisão de comando e da
correta compreensão da doutrina pelo comandante. Obviamente, existe um potencial de
influência do Estado-Maior nas decisões do comando, mas a palavra final pertence ao
comandante. No Haiti foi possível identificar que a maior parte das ações de Assistência Direta
partiam do próprio comando do BRABAT e com o conhecimento do comando do componente
militar da MINUSTAH. Não se pode ignorar que, como foi destacado, o Force Commander era
brasileiro e por isso, comungava do mesmo universo simbólico, compartilhava do mesmo
habitus que os demais militares brasileiros e dividia uma mesma interpretação do papel de
ações como as ACISOs.
Em relação ao poder da experiência, do ambiente operacional das Operações de Paz em
condicionarem mudanças comportamentais nos militares, enfatizou-se que nessa realidade se
intensifica o caráter de fechamento da instituição militar. No Brasil, os militares circulam em
outros mundos, interagem em outros campos, mesmo que interpretando e reagindo aos
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estímulos exteriores em função de seu habitus adquirido. No ambiente operacional das
Operações de Paz isso não praticamente ocorre. Os militares se encerram em suas bases,
vivendo seus papéis de operadores militares por tempo integral. O contato com o ambiente da
missão é restrito e as relações com os demais atores se dá por intermédio do Estado-Maior e do
comando.
Em síntese, a instituição militar, Instituição Total, e as peculiaridades da experiência
brasileira em solo natal, criaram verdadeiras barreiras à compreensão da Doutrina CIMIC das
Nações Unidas, que se evidenciaram, inclusive, no CCOPAB.
Emblemático que, em 2017, findando a MINUSTAH e a participação militar brasileira,
o 26º Contingente tenha realizado na Região de Morne Jacquet o último ACISO, um ato
melancólico de incompreensão da doutrina.
Finalizando, é relevante que durante toda a existência da missão, e nos eventos
comemorativos promovidos ao seu término, com o propósito de refletir sobre a missão, essa
contradição explícita na documentação, tenha sido negligenciada pela academia dedicada ao
estudo da participação brasileira. Cabe o destaque que parcela da produção sobre essa
experiência coube a militares acadêmicos. Parte da produção dedicada à participação brasileira
a identificava como peculiar, ao ponto de ser referenciada como um “jeito brasileiro” de
realizar Operações de Paz. Essa narrativa teria consagrado como um sucesso o
empreendimento militar brasileiro. Esse “jeito novo” envolveria exatamente a abordagem
operacional que inseria as ações assistencialistas.
Como alertado no início dessa dissertação, experiências bem sucedidas são convertidas
em doutrina pelas instituições militares. A incompreensão da doutrina e a narrativa do sucesso
e da peculiaridade da abordagem brasileira podem ser entendidas como uma “receita”
adequada a todos os futuros empreendimentos que as FA brasileiras venham a participar.
Repetindo a fala de KENKEL (2015, p. 13), o chamado sucesso brasileiro no Haiti não se
repetirá em outro ambiente operacional onde predomine cultura estranha aos brasileiros.
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