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Como órgão de divulgação do Corpo de  
Fuzileiros Navais (CFN), a primeira revis- 
ta foi editada em setembro de 1939 com o 

nome “O Naval”, circulando até 1943. Em março 
de 1954, surgia o primeiro jornal dos Fuzileiros 
“O Anfíbio”, publicado até 1977.

Aproveitando esta última denominação, a 
partir de 1961, iniciou-se a edição da Revista 
dos Fuzileiros Navais, “O Anfíbio”, em circula-
ção até hoje. Destina-se a divulgar a doutrina 
anfíbia e o moderno emprego de Forças de 
Fuzileiros Navais, difundir a história e tradições 
do CFN e constituir-se em foro para debate 
de idéias que estimulem o aperfeiçoamento 
técnico-profissional.
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Editorial Nossa Capa
Nossa capa apresenta um 

desembarque anfíbio, onde se 

pode verificar a silhueta do mapa 

do Brasil num espelho d’água 

sobre a orla marítima, apre-

sentando a posição estratégica 

do Corpo de Fuzileiros Navais 

projetada para os próximos vinte 

anos, em consonância com o 

Plano de Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil 

(PAEMB), com destaque para a 2ª Divisão Anfíbia e os 

novos Batalhões de Oprações Ribeirinhas.

Ao término da primeira década do século XXI, a edição 
de “O Anfíbio” apresenta aos leitores, em seu primeiro 
artigo, a reestruturação do CFN decorrente da Estra-

tégia Nacional de Defesa (END), marco histórico que define 
com clareza e precisão o papel do CFN na Defesa Nacional 
consolidando de forma inequívoca suas vocações e seu caráter 
expedicionário. 

Em seguida, o leitor se entreterá com outro artigo, 
que em essência, está ligado ao primeiro, que aborda os 
novos rumos para o CFN como Força Operacional de Pronto 
Emprego. 

Prossegue com temas decorrentes de conhecimentos 
adquiridos em intercâmbios, que versam sobre o Adestramento 
básico das Marine Expedicionary Unit, do United States Marine 
Corps, tendo como finalidade a comparação e avaliação de 
procedimentos utilizados na Força de Fuzileiros da Esquadra; 
e a criação do CFN da Namíbia, onde autor relata os principais 
desafios e perspectivas na realização do trabalho do Grupo 
de Apoio Técnico de Fuzileiros Navais (GAT-FN).

Também encontrará assuntos que mostram a impor-
tância de procedimentos a serem observados na Investigação 
e Prevenção de Acidentes no CFN e experiências e lições 
aprendidas em Missões de Desminagem Humanitária na 
Colômbia. Ainda poderá saber sobre a criação, organização 
e tarefas da Escola de Operações de Paz do CFN, estabe-
lecida no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC).

Outra matéria componente da revista discorre sobre 
a Cultura Operacional e as Operações Interagências, que 
em conflitos contemporâneos verifica-se a necessidade de 
coordenação entre agências governamentais, organismos 
internacionais e Forças Armadas. 

A parte final desta edição, porém não menos impor-
tante, registra artigos que abordam a Avaliação do Ensino no 
Corpo de Fuzileiros Navais e sua preocupação com a formação 
profissional do Fuzileiro Naval, que será de grande importân-
cia para a concretização das tarefas previstas na END; e as 
características da arquitetura das instalações do CIASC.

Finalmente, por sua importância e dando continui-
dade ao Projeto Memória, resgatamos e divulgamos parte 
da história do CFN, através de uma entrevista com o ex-
Comandante-Geral, Almirante-de-Esquadra (FN) Coaraciara 
Brício Godinho.  

Assim esperamos, que após a dedicação dos autores 
das matérias, os leitores aproveitem seus conteúdos para 
obtenção de conhecimentos, debates e reflexões, buscando 
a contínua evolução do CFN.                                                                
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O Corpo de Fuzileiros Navais 
na Estratégia Nacional de 
Defesa e no
Plano de Articulação e 
Equipamento da
Marinha do Brasil

O Presidente Lula no dia da assinatura do ato que lança a Estratégia Nacional de Defesa, em 18 de dezembro de 2008.
Foto de Ricardo Stuckert - Presidência da República.  
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CMG (FN) Carlos Chagas Vianna Braga
CF (FN) Marcelo Guimarães Dias

CF (FN) Luiz Octávio Gavião
CF (FN) Paulo Eduardo Petró

Na defesa do território nacional, 
o CFN terá relevante papel na 
atuação e na presença da Marinha 
na Amazônia e nas fronteiras, 
contribuindo para o controle das 
hidrovias e suas margens...
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Introdução

Em 6 de setembro de 2007, um decreto presidencial deu início ao maior 
projeto conjunto de reestruturação das Forças Armadas brasileiras em 
toda sua história, criando um Comitê Ministerial com a finalidade de 
formular a Estratégia Nacional de Defesa (END). Realizando um trabalho 

de natureza multisetorial, esse comitê foi presidido pelo Ministro da Defesa, co-
ordenado pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e integrado 
pelos Ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Fazenda e da Ciência e 
Tecnologia e assistidos diretamente pelos Comandantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica, sendo finalmente aprovada e assinada a END pelo Presidente 
da República, através do Decreto nº 6.703 de dezembro de 2008.

Ela aperfeiçoa a Defesa Nacional, estruturando-se basicamente em torno de 
três eixos: o primeiro refere-se à organização e à orientação das Forças Armadas 
para melhor desempenharem sua destinação constitucional e suas atribuições na 
paz e na guerra; o segundo eixo diz respeito à reorganização da indústria nacional 
de material de defesa para o atendimento das necessidades de equipamento das 
Forças Armadas por meio de tecnologias sob domínio nacional; o terceiro eixo 
aborda a composição dos efetivos das Forças Armadas, incluindo o serviço militar 
obrigatório. Os desdobramentos do primeiro eixo abrangem diversas ações, com 
destaque para o financiamento e equipagem das Forças Armadas, envolvendo 
também o reaparelhamento, a articulação, o adestramento e a capacitação dos 
meios militares, garantindo o pronto emprego, de forma conjunta ou singular, 
nas situações de paz, crise e nos conflitos armados, com elevada mobilidade 
tática e estratégica.

Especificamente quanto ao Corpo de Fuzileiros Navais, a END representa 
um dos mais importantes marcos históricos. Como veremos no decorrer deste 
artigo, a END, ao definir com clareza e precisão o papel do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) na Defesa Nacional, consolida de forma inequívoca suas vocações 
e seu caráter expedicionário.

Entre os diversos planos decorrentes da END, destaca-se o Plano de Arti-
culação e Equipamento da Defesa (PAED), desenvolvido a partir da consolidação 
e integração dos planos individuais de cada Força. No caso da MB, foi elabo-
rado inicialmente o Plano de Articulação  e Equipamento da Marinha do Brasil 
(PAEMB). Para tanto foi constituído um grupo de trabalho (GT), possivelmente 
o maior da história da MB, sob coordenação do EMA, com a participação direta 
de aproximadamente 100 oficiais, sendo 12 Almirantes, representando todos os 
setores da MB. Em 30 de maio de 2009, estava concluído o minucioso estudo 
sobre o dimensionamento da Força, contendo 504 páginas, que materializam o 
elevado esforço de pesquisa, debate e consenso sobre as necessidades da MB, 
capaz de garantir pleno atendimento das necessidades expressas na END. O GT 
contou com a intensa participação do CFN, que esteve representado em todos 
os subgrupos.

Em relação ao termo “articulação”, o plano tratou da redistribuição das 
Organizações Militares (OM) no território nacional, da reavaliação da estrutura 
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organizacional da MB e suas relações de comando, do incremento e da capacita-
ção de seu efetivo, consoante sua missão e as premissas estabelecidas na END. 
Já no que se diz respeito ao aspecto “equipamento”, foram considerados diver-
sos projetos e metas para o reaparelhamento dos meios da MB, quantificando e 
qualificando aqueles necessários para empregar a Força nas diversas Hipóteses 
de Emprego.

O resultado final foi consolidado no PAED e apresentado ao Presidente da 
República e ao Congresso Nacional, com a inclusão da sociedade brasileira na 
discussão das soluções visualizadas nos diversos planos. 

Assim sendo, este artigo abordará os principais aspectos do PAEMB, bus-
cando enfatizar os assuntos específicos de interesse do CFN, com a finalidade de 
informar e de ampliar a consciência situacional dos Fuzileiros Navais acerca da 
relevância que esse momento histórico traz para as Forças Armadas brasileiras. 

Para tanto, o artigo abordará os aspectos estratégicos sobre o emprego de 
Fuzileiros Navais e os principais aspectos atinentes ao CFN que foram incluídos 
no PAEMB.

Aspectos Estratégicos

A partir da análise do conteúdo da END, tornou-se possível e necessário 
estabelecer um Conceito Estratégico de Emprego para o CFN. Tal conceito passou 
a servir de base para todos os trabalhos e planos decorrentes da END. O Conceito 
Estratégico é, portanto, condicionado diretamente pela aplicação, no âmbito do 
CFN, da END, do Plano Estratégico da Marinha (PEM), da Doutrina Básica da 
Marinha (DBM) e das características e do conceito de emprego dos Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav).

Primeiramente, no mais alto nível, destaca-se a END, que estabelece em suas 
diretrizes, o que a MB e, consequentemente, o CFN devem estar preparados para 
realizar. Assim sendo, a obtenção e a manutenção das capacidades orientadoras 
ali identificadas devem nortear o emprego do CFN.

Ao mesmo tempo, no campo doutrinário, não se pode desconsiderar as 
especificidades do Poder Naval, diretamente traduzidas em suas características, 
tarefas básicas e operações, conforme claramente descritas na DBM. O emprego do 
CFN, parcela intrínseca e indissociável do Poder Naval, deverá, portanto, ocorrer 
sempre de acordo com as especificidades identificadas na DBM.

Finalmente, deve ser enfatizado que o emprego de meios de Fuzileiros 
Navais também possui características específicas, conforme identificado no Con-
ceito de Emprego dos GptOpFuzNav. Tal peculiaridade não pode em momento 
algum ser negligenciada, pois certamente acarretaria distorções que resultariam 
em perda de suas capacidades mais importantes.

“... o CFN deverá estar permanentemente em condições de atuar 
nos lugares de interesse do Poder Naval, particularmente nos li-
torais, arquipélagos e ilhas oceânicas, prontamente apto a realizar 
Operações Anfíbias e contribuir para o “bom uso do mar”
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O Emprego do CFN

O CFN manterá seus meios em permanente condição de pronto emprego 
de modo a assegurar à Marinha capacidade de projeção de poder sobre terra. 
A existência de tal capacidade é a principal prioridade, constituindo-se na 
própria essência do CFN, que, como tal, consolidar-se-á, por excelência, como 
a força estratégica de caráter expedicionário, de pronto emprego e de projeção 
de poder.

Assim sendo, o CFN deverá estar permanentemente em condições de 
atuar nos lugares de interesse do Poder Naval, particularmente nos litorais, 
arquipélagos e ilhas oceânicas, prontamente apto a realizar Operações Anfíbias 
e contribuir para o “bom uso do mar”. Para tanto, deverá manter concentrada 
junto ao litoral e aos meios de projeção de poder da 1ª Esquadra, uma Brigada 
Anfíbia (BAnf). Com a 2ª Esquadra, no litoral norte/nordeste deverá manter 
ainda uma Unidade Anfíbia (UAnf), de modo a assegurar também naquela 
área a pronta resposta.

Na defesa do território nacional, o CFN terá relevante papel na atuação 
e na presença da Marinha na Amazônia e nas fronteiras, contribuindo para o 
controle das hidrovias e suas margens, sendo fundamental na execução das 
Operações Ribeirinhas. Deverá então possuir na região um Comando de Tropa 
de Desembarque Ribeirinho e Batalhões de Operações Ribeirinhas (BtlOpRib) 
articulados nos principais pontos de interesse.

Para a defesa das instalações navais e portuárias, o CFN deverá possuir 
unidades distritais compatíveis com as demandas, distribuídas no território 
nacional de acordo com as prioridades do Poder Naval. Precisará dispor ainda 
de unidades especialmente organizadas e adestradas para lidar com incidentes 

INTERESSES, TRADIÇÕES E CULTURA DO BRASIL

MANUAL BÁSICO DOS
GRUPAMENTOS 
OPERATIVOS DE

FUZILEIROS NAVAIS

CONCEITOS ESTRATÉGICOS DE
EMPREGO DO CORPO DE 

FUZILEIROS NAVAIS

DOUTRINA BÁSICA 
DA MARINHA

PLANO ESTRATÉGICO
DA MARINHA
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de contaminação nuclear, biológica ou química, e na segurança física de insta-
lações sensíveis do projeto do Submarino Nuclear brasileiro. Uma vez que se 
trata de tecnologia estratégica, e sensível, sobre a qual a Marinha tem enorme 
responsabilidade, essas unidades estarão em condições de atuar, dentro do papel 
da MB, de apoio à defesa civil, em incidentes dessas naturezas.

Finalmente, visando a garantir ao setor operativo condições necessárias 
ao cumprimento da gama de tarefas descritas nos parágrafos anteriores, o Co-
mando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) deverá estruturar-se de 
modo a assegurar a formação de recursos humanos, compatíveis em qualidade 
e quantidade com as demandas; equipar as unidades com material moderno 
e compatível, devendo estar em condições de atuar diretamente em todas as 
fases do processo, incluindo pesquisa, especificação, aquisição, desenvolvimen-
to, nacionalização e mobilização, bem como disponibilizar base doutrinária 
própria, como resultado de criterioso processo de estudo, desenvolvimento, 
experimentação e avaliação. 

Capacidades Orientadoras e Seus Desdobramentos

“... ficará sediado em Manaus o Comando da Tropa de Desem-
barque Ribeirinho (CmdoTrDbqRib). Ele será responsável pelo 
emprego coordenado dos BtlOpRib que atuarão na Bacia Ama-
zônica, com sedes nas cidades de Manaus, Tabatinga e Belém.”

CAPACIDADES ORIENTADORAS

CGCFN

PREPARAÇÃO

Recursos Humanos
Material
Doutrina

E F E I T O S  D E S E J A D O S

D E S D O B R A M E N T O S
Tabatinga
Manaus
Belém

Ladário
GptFN

RJ, BSB,
RG e Salvador

CiaDefQBN
CTEMSP
ITAGUAÍ

RJ
(Brigada Anfíbia)

UMdExpMB

Litoral N-NE
(Unidade Anfíbia)

PROTEÇÃO
Bacia Amazônica

Fronteira Norte

PROTEÇÃO
Bacia Paraguai

Paraná

Fronteira Oeste

PROTEÇÃO
Meios Navais

Instalações
Navais e

Portuárias

PROTEÇÃO
Instalações 
Nucleares

F. Expedicionária
F. Estratégica
Op Anfíbias

Bom uso do mar
Op Paz/Hum

DEFESA
Ilhas  e 

Arquipélagos

Reserva 
Estratégica

FFE BtlOpRib Grupamentos de FN
Un Especializadas

Projeção de
Poder

Pronto Emprego

Op Ribeirinhas
Amazônia
Hidrovias
Fronteiras

Def de Instalações

Marinha Nuclear
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Capacidade orientadora nº 1: projeção de poder, pronto emprego e controle 
de novas ameaças 

A Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) constitui o cerne do CFN. Em 
seus GptOpFuzNav as carcterísticas do Poder Naval (flexibilidade, versatili-
dade, mobilidade e permanência) se fazem presentes em toda a sua plenitude, 
resultando em prontidão operativa e capacidade expedicionária. Assim sendo, 
as prioridades da FFE são: assegurar à MB capacidade anfíbia para projeção de 
poder sobre terra, ou para contribuir com o controle de área marítima ou com a 
negação do uso do mar; manter-se em permanente condição de pronto emprego 
em qualquer local de interesse do Poder Naval brasileiro, constituindo verdadeira 
reserva estratégica da MB; e contribuir com a MB no exercício da Diplomacia 
Naval e com a imposição da lei no mar, por meio de operações internacionais de 
paz e operações humanitárias, ou do combate às novas ameaças, como narcotrá-
fico e a pirataria.

A FFE constituirá na realidade, a própria “força de caráter expedicionário 
por excelência”, em conseqüência, deverá estar permanentemente em condições 
de projetar uma BAnf, utilizando uma combinação de Meios Navais, Aeronavais 
e de Fuzileiros Navais, sendo estes últimos representados principalmente por sua 
mobilidade orgânica. A FFE permanecerá com seus principais meios concentrados 
no Rio de Janeiro, proporcionando a existência de forças em área considerada 
prioritária pela END (litoral de Santos a Vitória), também se beneficiando da pre-
sença dos principais meios navais de projeção de poder da Esquadra no mesmo 
local. Tal concentração torna-se essencial para preservar sua capacidade de pronta 
resposta, assim como suas características de força estratégica e de projeção de 
poder. Os meios concentrados no Rio de Janeiro deverão estar permanentemente 
em condições de constituir, prontamente, uma BAnf capaz e balanceada.

Além disso, o posicionamento da 2ª Esquadra no litoral norte/nordeste, 
assim designada durante os trabalhos do GT, determina a presença no mesmo 
local de meios de Fuzileiros Navais capazes de assegurar uma pronta resposta 
regional. A proximidade das ilhas e arquipélagos oceânicos também recomenda 
que os meios posicionados no norte/nordeste sejam os mais indicados para atuar 
em sua defesa. Logo, os meios concentrados junto à 2ª Esquadra deverão permitir 
a pronta constituição de uma UAnf.

Como conclusão, verifica-se que para assegurar as capacidades acima men-
cionadas a FFE deverá estar nucleada em seis Batalhões de Infantaria de Fuzileiros 
Navais (BtlInfFuzNav), com os reforços necessários em todos os componentes 
(com quatro no litoral do RJ e dois no litoral norte/nordeste). A presença de meios 
da FFE nessas duas áreas, juntamente com as esquadras, contribui também para 
a presença da MB nas duas faixas do litoral consideradas prioritárias pela END: 
Santos/Vitória e foz do Amazonas.

“... no contexto da defesa das instalações navais, portuárias e nucle-
ares, o PAEMB contemplou de maneira inédita a previsão de meios 
para proporcionar a defesa antiaérea de potenciais alvos...”
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Capacidade orientadora nº 2: OpRib, Amazônia, hidrovias e fronteiras

Os BtlOpRib representam a principal contribuição do CFN para a priori-
zação e a presença permanente da Marinha na Amazônia, nas fronteiras e nas 
grandes bacias fluviais, conforme determina a END. Posicionados ao longo das 
calhas fluviais, em locais considerados mais importantes e sensíveis sob o ponto 
de vista estratégico, os BtlOpRib terão papel preponderante na condução das 
operações ribeirinhas e no controle das margens, contribuindo também de forma 
permanente para o controle das hidrovias pela Marinha.

Visando a assegurar a existência das necessárias agências de comando e 
controle, a compatibilidade de procedimentos operacionais entre os BtlOpRib e 
prover maior visibilidade externa quanto ao aumento da presença da Marinha 
na Amazônia, ficará sediado em Manaus o Comando da Tropa de Desembarque 
Ribeirinho (CmdoTrDbqRib). Ele será responsável pelo emprego coordenado dos 
BtlOpRib que atuarão na Bacia Amazônica, com sedes nas cidades de Manaus, 
Tabatinga e Belém. Atualmente, já existe uma Unidade em Manaus, principal cen-
tro estratégico e núcleo do poder político na região. A justificativa pela escolha de 
Tabatinga reside na importante contribuição da MB para a vivificação das regiões 
de fronteira, onde os Fuzileiros Navais apoiarão os navios que permanecerão 
estacionados naquela cidade em caráter de rodízio e as atividades desenvolvidas 
pela Autoridade Marítima, por meio das organizações que integram o Sistema de 
Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA)  naquela região. Por último, a Unidade 
de Belém atuará em ambiente modernamente conceituado como “fluviomarítimo”, 
além de ser empregado nas Operações Ribeirinhas, contribuindo para a presença 
da Marinha na foz do Amazonas.

Além disso, ficará sediado em Ladário um BtlOpRib, que contribuirá para 
a presença da Marinha na fronteira oeste e na bacia fluvial do Paraguai-Paraná, 
conforme preconizado na END, em condições de realizar Operações Ribeirinhas 
naquela área e contribuir para o controle daquelas hidrovias.

Capacidade orientadora nº 3: Defesa de Instalações e Marinha Nuclear

Cabe ao CFN a defesa das instalações navais e portuárias. A capacidade para 
tal é assegurada pelo posicionamento de unidades distritais, os Grupamentos de 
Fuzileiros Navais (GptFN), no território nacional, de acordo com as prioridades 
e demandas do Poder Naval.

As estruturas e dimensões dos GptFN são determinadas pelas tarefas a 
serem executadas e pela própria representatividade da MB nos locais onde estão 
posicionados. Assim sendo, GptFN posicionados no Rio de Janeiro e em Brasí-
lia deverão possuir estruturas mais robustas, necessárias a prover o adequado 
grau de proteção para a maior quantidade de instalações navais existentes nas 
respectivas áreas, além de possuir os meios necessários a executar as tarefas de 
representação da MB. Os GptFN posicionados em Rio Grande, Salvador e Natal 
deverão possuir estruturas mínimas necessárias ao cumprimento de suas tarefas 
de defesa de instalações navais e portuárias.

Todos os GptFN deverão estar permanentemente em condições de constituir 
um Elemento Anfíbio (ElmAnf), de modo a atuar prontamente em suas respectivas 
áreas, e de contribuir com as Patrulhas e Inspeções Navais em seus respectivos 
distritos. Deverão ainda estar em condições de atuar em operações de Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO), conforme determinado pela END.

Outro aspecto fundamental é o projeto nuclear da MB. A END determinou 
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o incremento do projeto, visando à produção de submarinos com propulsão 
nuclear. Para o CFN, como responsável pela defesa das instalações navais, tal 
situação representa importante desafio, que resulta na necessidade de possuir 
unidades e pessoal plenamente capacitado para prover a segurança física das 
instalações e de executar ações de controle e combate a emergências de natureza 
química, biológica e nuclear, potenciais ou reais, na área do Centro Experimental 
ARAMAR, sob o comando de um Capitão-de-Fragata do Corpo de Fuzileiros 
Navais, subordinada diretamente ao Diretor do Centro Tecnológico da Marinha 
em São Paulo (CTMSP).

Em consequência, deverão estar posicionadas próximas às instalações nu-
cleares do CTMSP e da Base de Submarinos Nucleares, Companhias de Defesa 
Química, Biológica e Nuclear (CiaDefQBN). Essas unidades atuarão na segurança 
orgânica e na prevenção e controle de incidentes de contaminação nas respectivas 
instalações. Em função do preparo e das capacidades adquiridas, essas unida-
des poderão secundariamente atuar em apoio à defesa civil em caso de outros 
incidentes QBN, conforme necessário, dando importante visibilidade à MB e 
incorporando valioso conhecimento técnico-profissional aplicável às operações 
militares.

 Ainda no contexto da defesa das instalações navais, portuárias e nucleares, 
o PAEMB contemplou de maneira inédita a previsão de meios para proporcionar 
a defesa antiaérea de potenciais alvos, das instalações que tenham destacada 
relevância estratégica para assegurar a manutenção das atividades essenciais da 
MB durante uma campanha militar.

Capacidade orientadora nº 4: recursos humanos, material e desenvolvi-
mento doutrinário de FN

Para assegurar que as capacidades descritas nos itens anteriores estejam 
efetivamente presentes nos meios de Fuzileiros Navais do Setor Operativo, é im-
perativo realizar esforço coordenado nas áreas de recursos humanos, de material 
e de desenvolvimento doutrinário. Tal empenho constitui a principal atribuição 
do CGCFN.

Em termos de recursos humanos, a estrutura existente deverá assegurar a 
formação profissional compatível em qualidade e quantidade com as demandas 
do setor operativo. Essa atividade incluirá também a mobilização de recursos 
humanos. Uma vez que para o bom desempenho em combate o preparo físico 
é condição imprescindível, este deverá ser tratado de forma específica. Buscará 
sempre que possível intercâmbios e parcerias com outras instituições civis ou 
militares.

Em termos de material, todos os esforços deverão ser concentrados no 
sentido de equipar as Unidades com material moderno e compatível com as 
respectivas atribuições.

“No que se refere especificamente ao CFN, o PAEMB materializou 
o Conceito Estratégico de Emprego que havia sido desenvolvi-
do. Assim sendo, as principais capacidades orientadoras foram 
efetivamente traduzidas em Projetos Individualizados...”
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O bom desempenho em combate não depende apenas de recursos humanos 
e materiais mas também da existência de sólida base doutrinária. Portanto, essa 
base deverá ser formada por meio do estabelecimento de doutrina própria, como 
resultado de criterioso processo de estudo, desenvolvimento, experimentação e 
avaliação. Para tanto o setor deverá possuir Unidades capacitadas para realizar 
experimentação e avaliação operacional. Por conseguinte, o setor CGCFN deverá 
estar em condições de atuar diretamente em todas as fases do processo, incluindo 
pesquisa, especificação, aquisição, desenvolvimento, nacionalização, mobilização 
de material e doutrina de FN.

O PAEMB e o CFN

O PAEMB projeta uma força compatível com os anseios nacionais estabe-
lecidos na END. Propõe construções, ampliações ou modernizações de meios e 
de instalações militares que, independentemente de se iniciarem até 2030, não se 
restringem à conclusão dos projetos nesse horizonte temporal de longo prazo.

O trabalho foi elaborado com base em Projetos Individualizados (PI) que 
embora inseridos em partes e capítulos distintos no relatório final do GT guardam 
estreito vínculo entre si. Como exemplo, ao considerar a criação de uma Base Naval 
no norte/nordeste do País, projetos correlatos dos Meios Navais, Aeronavais e 
de Fuzileiros Navais foram homologamente elaborados, assim como projetos de 
capacitação de recursos humanos para operá-la e Próprios Nacionais Residenciais 
(PNR) para instalar seus efetivos.

 O prazo para execução do plano é 2030, atendendo aqueles estabelecidos 
na END, subdividido em ações de curto prazo (2010-14), médio prazo (2015-22) 
e de longo prazo (2023-30).

No que se refere especificamente ao CFN, o PAEMB materializou o Conceito 
Estratégico de Emprego que havia sido desenvolvido. Assim sendo, as principais 
capacidades orientadoras foram efetivamente traduzidas em PI, que traduzem 
significativo incremento no seu papel no contexto do País, acompanhando, de 
forma inequívoca, o crescimento da MB.

 O quadro a seguir representa as principais alterações que deverão ocorrer 
no CFN nos próximos anos. Merecem especial destaque a 2ª Divisão Anfíbia, os 
novos Batalhões de Operações Ribeirinhas e as Unidades de Defesa Química, 
Biológica e Nuclear, estas com a mais alta prioridade. 
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Nos aspectos relativos a equipamento, observa-se também a existência de 
uma série de projetos que deverão permitir sensível modernização em diversas 
áreas de interesse do CFN. Os PI específicos do CFN têm por finalidade prover as 
Forças de Fuzileiros Navais com meios e sistemas de armas e de guerra eletrônica 
necessários para a adequação ao prescrito na END. Os meios serão empregados 
no preparo e adestramento e no incremento da capacidade da Força para execu-
ção da tarefa de projetar poder sobre terra por meio de Operações Anfíbias, na 
composição de forças de paz sob a égide de organismos internacionais de Força 
Expedicionária e nas ações de GLO. Em relação a tais projetos, merecem especial 
destaque os seguintes PI, com impacto direto sobre o CFN, entre diversos outros 
não mencionados, cujo detalhamento e quantidades de meios foram omitidos por 
restrições de sigilo do documento original:

Obtenção de Navios de Propósitos Múltiplos (NPM);• 

Modernização e obtenção de Navios de Apoio Logístico;• 

Obtenção de Embarcações de Desembarque de Carga Geral (EDCG);• 

Obtenção de Embarcações de Desembarque de Viaturas e Material • 
(EDVM);

Obtenção de Veículo de Desembarque por Colchão de Ar (VDCA) ou • 
Hovercraft;

Obtenção de Navios-Transporte de Apoio (NTrA);• 

Modernização e obtenção de Navios-Patrulha Fluvial (NPaFlu);• 

Obtenção de Navios-Transporte Fluvial (NTrFlu);• 

Obtenção de Navios de Apoio Logístico Fluvial (NApLogFlu);• 

Obtenção de Lanchas de Combate (LC) para ambiente fluvial;• 

Obtenção de Veículos Aéreos Não Tripulados embarcados (VANT).• 

Obtenção de Carros Lagarta Anfíbio (CLAnf);• 

Obtenção de Carros de Combate (CC);• 

Obtenção de Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal sobre Rodas • 
(VBTP-SR);

Modernização e obtenção de Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal • 
sobre Lagartas (VBTP-SL);

Obtenção de Viaturas Operativas (VtrOp);• 

Obtenção de Baterias de Artilharia de Campanha;• 

Obtenção de Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes (LMF);• 

Obtenção de Armas Leves e Morteiros;• 

Obtenção de Veículos Aéreos não-Tripulados para o Corpo de Fuzileiros • 
Navais (VANT-FN);

Obtenção de Mísseis Anticarro (MAC); e • 

Obtenção de Sistemas Antiaéreos de Autodefesa da MB.• 
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Considerações Finais
 
A END estabeleceu um novo marco no pensamento estratégico brasileiro 

na qual inéditas análises, talvez anteriormente impensáveis, foram formuladas e 
acopladas às ideias existentes sobre o emprego das Forças Armadas.

Na Marinha, os reflexos serão profundos em todos os setores, e se espraia-
rão com a mesma amplitude no CFN, como apontado no texto, os Fuzileiros 
Navais estão qualificados como a força expedicionária e de pronto emprego por 
excelência. Assim, por uma singela interpretação, observa-se que a MB disporá 
de GptOpFuzNav, em condições de pronto emprego, para atuar em qualquer 
lugar de interesse do Poder Naval, no cumprimento de complexa gama de tarefas 
militares.

O estabelecimento de um Conceito Estratégico de Emprego para o CFN 
permitiu nortear de forma coerente todos os estudos e planos decorrentes da 
END, em especial o PAEMB.

Seja no aspecto de construção física dos meios e instalações, ou mesmo na 
demanda de recursos, as metas são ambiciosas e os desafios serão amplos nas 
próximas duas décadas (moldura temporal 2010-30). Entretanto, certos projetos 
já se encontram no horizonte próximo, no qual dificuldades iniciais, inclusive 
orçamentárias, estão sendo sobrepujadas. Alguns já são realidade, como é o caso 
da CiaDefQBN de ARAMAR.

Tornou-se habitual sentenciar que o Brasil pouco a pouco irá obter assento 
em uma posição de maior estatura na arena internacional seja pela extensão do 
País, seja por sua força demográfica, seja pela capacidade de seu povo. A END quer 
dimensionar e articular as Forças Armadas na medida adequada para respaldar 
esse Brasil do futuro. O CFN, como parte intrínseca e indissociável da Marinha, 
está sendo considerado, em especial altivez, nos temas da Defesa Nacional, com 
seu crescimento proporcional ao dos outros setores da MB. Assim, colhendo frutos 
de um histórico de primazia profissional, o CFN participará na sustentação dos 
eixos de maior importância estratégica do hoje e do amanhã, não importando 
se o chamado for realizado para situações de paz, ajudas humanitárias, crises 
internacionais ou conflitos armados.
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Novos Rumos para o CFN como Força 
Operacional de Pronto Emprego

CMG (FN) Amaro Vicente Teixeira Cantone
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Começa-se a viver uma nova era para as Forças Armadas no Brasil. O Ministério 
da Defesa (MD), criado em 1999, começa a firmar-se como órgão de direção 
das tropas e das armas do País, não exatamente como se entende o conceito de 
“comandante” mas sim como elemento aglutinador e integrador dos esforços 

individuais das Forças, tanto nos empregos estratégico e tático como no direcionamento 
e apoio para o aparelhamento e modernização dos meios operacionais. A Estratégia 
Nacional de Defesa (END), documento assinado pelo presidente da República, em 18 
de dezembro de 2008, apresenta as diretrizes de longo prazo para o setor: reorganização 
das Forças Armadas, reestruturação da indústria de defesa e composição do efetivo das 
Forças Armadas, reafirmando o Serviço Militar Obrigatório. 

Naturalmente, quase tudo depende de intenções e de vontades políticas, inclusive 
a indispensável disponibilização de recursos financeiros. O Estado brasileiro tenciona 
ocupar lugar de destaque no cenário mundial, sendo uma das ambições alcançar as-
sento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Logo, precisa, além de outras 
condições, fortalecer sua expressão militar, o que é focado pelo MD.

Segundo tal contexto, está o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), procurando 
sempre maior e completa integração na Marinha do Brasil (MB), porém, em aparente 
paradoxo, atuando também integrado e dependente de outras Forças. 

E tudo se relaciona com a nossa História, o passado formando o alicerce para a 
continuidade da existência da corporação e delineando seu futuro, seu rumo.

História — o passado
 
Em 2008, comemoraram-se os 200 anos da existência do CFN. No início, foi Brigada 

Real da Marinha; depois, Corpo de Artilharia da Marinha; por muito tempo, Batalhão 
Naval, com intervalo no qual foi o Corpo de Infantaria da Marinha; em 1924, Regimento 

Naval, e somente em 1932 passou à atual denominação de 
Corpo de Fuzileiros Navais. A corporação acompanhou 
na organização e nas tarefas o enfoque oriundo de seus 
diversos nomes, de tropa de guardas e composição de tri-
pulações dos navios da Esquadra até o que hoje caracteriza 
uma combinação de Armas e Serviços capazes de cumprir 
múltiplas tarefas.

Em sua primeira missão, em 1808, participou da 
conquista de Caiena, capital da então Guiana Francesa, 
atuando em território estrangeiro. Em 1809, os Fuzileiros 
combateram na Banda Oriental, a pedido do governo de 
Montevidéu, conflito que se estendeu até 1816. Em 1817, 
participaram da intervenção para debelar a chamada Re-
volução Pernambucana, em território brasileiro. 

As lutas pela consolidação da Independência reafir-

Óleo sobre tela de Miranda 
Júnior: a chegada da Corte 
Portuguesa ao Brasil, em 
março de 1808, escoltada 
pela Brigada Real da 
M a r i n h a ,  o r i g e m  d e 
nosso Corpo de Fuzileiros 
Navais.

Comentários - Aspectos Políticos
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maram o alto prestígio que os Fuzileiros Navais desfruta-
vam como tropa de confiança dos governantes. Na época, 
o efetivo era de quase quatro mil homens, já existindo 
músicos e corneteiros, bem como muito pessoal embarcado. 
Diversas campanhas haviam levado ao desaparecimento 
ou à morte quase 900 Fuzileiros Navais.

 Na Noite das Garrafadas, na Cabanagem, na Re-
volução Farroupilha e em outros movimentos internos, os 
Fuzileiros participaram em desembarques e em ações de 
manutenção da ordem. Na guerra contra o Paraguai, esti-
veram embarcados, guarnecendo o armamento dos navios 
e participando de intensos combates em terra, isolados ou 
em conjunto com tropas do Exército.

 O ano de 1932 foi marcante, com a promulgação 
do Regulamento do CFN: introdução do termo “operações 
anfíbias” relacionado à doutrina, à técnica e ao material; 
criação de unidades fora do Rio de Janeiro, em Belém e Ladário, e fixação do efetivo em 
2.594 Fuzileiros Navais, bem menor do que já contara anteriormente. Em 1947, foi fixado 
em 4.412 homens. Hoje, são 15.000, com tendência para breve aumento de efetivo.

O período das duas grandes guerras trouxe marcante evolução para o CFN, 
destacando-se a criação, em final de 1955, do então Centro de Instrução da Ilha do Go-
vernador, hoje Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo. Já existia a Companhia 
de Recrutas, instalada onde hoje se localiza o Batalhão Humaitá. Destacava-se bem o 
caráter anfíbio dos Fuzileiros Navais, com disseminação da doutrina derivada 
do sucesso das operações anfíbias na Segunda Guerra Mundial.

Cabe destacar a participação dos Fuzileiros Navais durante esse conflito, 
principalmente integrando guarnições de navios, na ocupação da ilha da Trin-
dade e na instalação de Companhias Regionais ao longo da costa, precursoras 
dos atuais Grupamentos de Fuzileiros Navais.

É ainda dessa época, 1957, a criação, por decreto, da Força de Fuzileiros 
da Esquadra (FFE). A tropa operativa era então organizada constituindo o cha-
mado Núcleo da 1ª Divisão, sendo o Batalhão Riachuelo seu principal elemento 
de combate. Era o novo CFN que nascia.

Transição para o presente

O lastro do passado sustentava vários tipos de emprego dos Fuzileiros Navais: 
na guarnição dos navios participando dos embates navais; nos desembarques no litoral 
e nas margens dos rios; na pacificação de conflitos no país e no exterior; na ocupação 
e defesa do litoral e de ilha oceânica e em ações de Garantia da Lei e da Ordem. Em 
algumas oportunidades, atuaram em conjunto com tropas da Força Terrestre.

A partir da criação da FFE iniciou-se o ciclo das Operações Dragão. Mais de 30 
foram realizadas em diversas partes do litoral, com a participação da quase totalidade 
de meios da FFE e da Esquadra. Infelizmente, gerações que se incorporaram ao CFN 

Decreto de 1932.

Decreto nº 40.862 - de 6 de 
fevereiro de 1957. Cria a 
FFE. Fonte: DPHDM.
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no século XXI perderam a oportunidade de viver dias 
de glória de nossa corporação, dada a magnitude dessas 
operações.

No entanto, prosseguiam atividades de emprego 
real da nossa tropa. Em 1965, coube ao CFN participar, 

com tropas do Exército Brasileiro  (EB) e de outras nações, da pacificação da Repúbli-
ca Dominicana, convulsionada pela tentativa de expansão do movimento comunista 
instalado em Cuba. Depois, estiveram presentes em Angola, em 1995, e atualmente 
encontram-se no Haiti, também em conjunto com tropas do Exército e de outras nações. 
Diversas missões de menor vulto ocorreram e ainda se desenvolvem sob a coordenação 
dos organismos internacionais, ONU e OEA.

Ainda como ações externas, destaca-se a efetivação de Destacamentos de Seguran-
ça de algumas Embaixadas do Brasil, comprovando o alto grau de confiança creditado 
aos Fuzileiros Navais. 

Ações internas de Garantia da Lei e da Ordem ocorreram de formas diferentes 
porque estavam dependentes do panorama político de cada época. Ocupação de áreas 
portuárias, em contraposição a movimentos grevistas e baderneiros, sucederam-se com 
frequência durante o chamado período do Governo Militar, de 1964 até 1985. Os temas 
das Operações Dragão dessa época retratavam essa preocupação, pois estavam quase 
sempre associados à restauração de territórios ocupados por forças irregulares, também 
prevendo a participação de tropas do EB no prosseguimento das ações em terra.

O retorno dos civis ao governo do País, bem como a crescente presença de em-
presas e militares brasileiros no exterior, mudou o enfoque dos exercícios de operações 
anfíbias, com temas voltados para a evacuação de não combatentes em território estran-
geiro, cujo auge ocorreu na década de 1990.

São também fatos marcantes a participação em novas ações de Garantia da Lei e 
da Ordem, podendo designá-las modernas, pois estavam voltadas contra a atuação de 
organizações marginais instaladas no Rio de Janeiro; em 1992, em apoio à Conferência 
ECO-92, patrocinada pelas Nações Unidas, e, em 1994 e em 2003, à polícia desse Estado, 
também com a participação do Exército.

Operação Dragão 1987.
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Data do início dos anos 2000 o final do ciclo das Operações Dragão, nas quais algo 
mais de dois mil Fuzileiros Navais, constituindo uma Brigada Anfíbia. Mudava o enfoque 
das operações anfíbias, agora voltadas para exercícios com efetivos de Unidade Anfíbia 
e, logo em seguida, no século presente, integradas naqueles de operações combinadas 
com as outras Forças, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Isso ocorre atualmente 
também em decorrência da END recentemente estabelecida; porém, há vários anos está 
sendo ensaiada. Desde 2002, 10 operações mobilizaram cerca de 100 mil militares das 
três Forças, principalmente na Amazônia e no litoral.

Nossos meios — evolução
 
Os quadros que retratam o desembarque em Caiena mostram as tropas usando 

o que houvesse de embarcações disponíveis para chegar em terra. Durante a Segunda 
Grande Guerra proliferou o uso de diversos tipos de embarcações de desembarque, logo 
seguidas pelo advento das viaturas anfíbias, o que persiste até hoje como símbolo da 
operacionalidade anfíbia de uma Força, caracterizada pelos Fuzileiros Navais.

Paralelamente às principais Forças Armadas do mundo, evoluiu-se bastante no 
tocante às armas e às viaturas. Os jipes Willys e os caminhões Dodge e Chevrolet deram 
lugar aos modernos Land Rover, Marruá e Unimog. Advieram os blindados, precedidos 
pelos Urutu e Cascavel, hoje o Piranha, o Carro de Combate SK 105, as viaturas M-113 
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Em ordem cronológica, a  participação do CFN: Conferência ECO-92 (1); Operação Rio (2); Missão das Nações 
Unidas em Angola (3) e Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (4).
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Viaturas Land Rover 4x4 Defender

Viatura 4x4 Maruá Carro Lagarta Anfíbio

Carro de Combate SK 105 A2 S

Obuseiro 105 mm Light Gun

em modernização. No campo das viaturas anfíbias, os Carros de Lagarta Anfíbios, per-
tencentes ao acervo do CFN, dividem espaço no mar com diversos tipos de embarcações 
de desembarque. Quanto às armas, melhor se dizer Sistemas de Armas, ressaltam-se 
os obuseiros 105mm, os mísseis antiaéreo e anticarro, figurando com destaque a arma 
básica, o moderno fuzil M-16.

Também nos equipamentos de uso individual de engenharia de combate, de co-
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municações e de guerra eletrônica, de sensoriamento noturno e de operações especiais 
a modernização foi uma constante ao longo da existência do CFN.

A excelência do preparo dos nossos recursos humanos, com centros de instrução 
específicos para a formação e o aperfeiçoamento dos Fuzileiros Navais, e agora com a 
introdução de avançadas técnicas de instrução com simuladores, aliados ao constante 
aperfeiçoamento de áreas e de métodos de adestramento, garante a capacitação e a 
manutenção de alto nível profissional.

Essas considerações comprovam que sem dúvida os Fuzileiros Navais do Brasil, 
considerando o vulto de seus efetivos e seu posicionamento na estrutura militar nacional, 
ocupam posição de destaque no cenário das Forças Armadas brasileiras.

Como aparece o futuro

Navegou-se aqui pelo passado, por nossa história, alicerce do presente. Agora, 
está se construindo, e bem, a base do futuro. Observa-se claramente, espera-se, o quanto 
a política, mutável ao longo do tempo e hoje pautada na Estratégia Nacional de Defesa, 
influencia nosso emprego. E o que se verifica na realidade?

Viu-se o Fuzileiro Naval participar de operações anfíbias e ribeirinhas; de ações 
de defesa interna e repressão a grupos marginais; de forças de manutenção de paz; das 
guarnições dos navios de guerra, provendo-lhes maior capacidade de abordagem; da 
segurança de representações diplomáticas brasileiras no exterior e, por último, porém 
não menos importante, da representatividade da MB em âmbito nacional e internacional 

Viatura M-113 Canhão Automático Antiaéreo de 40 mm  BOFORS

Míssil Anticarro Bill Fuzil M-16 A2
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por meio da atuação de guardas, bandas e mesmo na segurança pessoal de autoridades 
militares e civis.

Viu-se também a constante evolução dos nossos meios humanos e materiais, 
sempre buscando a manutenção do estado da arte em todos os setores. Cuida-se do 
presente para forjar uma base cada vez mais sólida para o futuro.

E o futuro parece baseado no que preceitua a END. Importante político integrante 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa da Câmara considera que “estamos 
tendo a maior mudança em meio século, talvez um século, dentro da estrutura de defesa 
da Forças Armadas”. Ele considera que o “nervo do poder, que permanecia fora do MD, 
agora vem para dentro.”

Será que se deve por isso temer pelo nosso futuro? A minha resposta é não, pe-
remptoriamente. Fundamento esta na própria END, da qual se extrai o seguinte texto:

(...) para assegurar sua capacidade de projeção de poder, a Marinha possui-
rá, ainda, meios de Fuzileiros Navais, em permanente condição de pronto 
emprego. A existência de tais meios é também essencial para a defesa das 
instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e ilhas oceânicas nas águas 
jurisdicionais brasileiras, para atuar em operações internacionais de paz, em 
operações humanitárias, em qualquer lugar do mundo. Nas vias fluviais, 
serão fundamentais para assegurar o controle das margens durante as ope-
rações ribeirinhas. O Corpo de Fuzileiros Navais consolidar-se-á como a 
força de caráter expedicionário por excelência (...) (nossos grifos)

Para a Marinha como um todo a END prioriza a defesa pró-ativa das plataformas 
petrolíferas e das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e das ilhas oceânicas 
nas águas jurisdicionais brasileiras, para a pronta resposta a qualquer ameaça às vias 
marítimas de comércio por forças convencionais ou não ou criminosas e a capacidade 
de participar de operações internacionais de paz sob a coordenação de organismos 
multilaterais mundiais ou regionais.

No tratamento de tema bem atual, a GLO, a END estabelece de modo geral 
para as Forças Armadas que deverá haver capacitação de tropa para cumprimento de 
missões nos termos da Constituição Federal. A atuação eficaz dos militares, nesse caso, 
depende de alterações na atual legislação, proporcionando “poder de polícia” às Forças 
Armadas. No meio político, o assunto está tramitando, o que poderá proporcionar esse 
poder à MB para atuar no patrulhamento interno e nas águas jurisdicionais brasileiras, 
ampliando bastante o atual conceito de inspeção naval, quase restrito atualmente ao 
contexto das leis marítimas.

Portanto, a atual política militar expressa pela END coloca bem claramente a 
importância e o modo visualizado para o emprego da MB e, em decorrência, do CFN, 
como sua parte integrante, porém ao mesmo tempo com missões específicas. Então 
basta que se analise quais rumos tomar para atender à conjuntura vigente, a qual parece 
será duradoura por se fundamentar em documento sobejamente discutido e finalmente 
promulgado pelo poder político do País, com a participação das Forças Armadas.

Rumos para o CFN

Vamos agora para uma análise um tanto quanto didática das implicações no pre-
paro dos Fuzileiros Navais para as atividades decorrentes das tarefas enunciadas para 
a MB, considerando também a parte específica destinada ao CFN, com fundamento no 
que expressa a END. Esse preparo deve englobar organização, instrução e adestramento, 
inteligência e material:

Defesa pró-ativa das plataformas petrolíferas e das instalações navais e portuárias, • 
dos arquipélagos e das ilhas oceânicas: desenvolvimento da capacidade de apoio 
a ações em plataformas petrolíferas; atuação na guarda de instalações navais e 
capacidade para ações de controle de instalações portuárias e preparação para 
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desembarques anfíbios em ilhas oceânicas;
Pronta resposta a qualquer ameaça às vias marítimas de comércio, por forças • 
convencionais ou não ou criminosas: contribuição com pessoal e material para 
ações de inspeção naval, marítima ou fluvial; participação no controle de áreas 
litorâneas e ribeirinhas para negação do seu uso por forças hostis e realização 
de desembarques anfíbios e ribeirinhos para retomada de área sobre controle de 
forças hostis;
Capacidade de participar de operações internacionais de paz: formação de con-• 
tingentes organizados para integração a outras Forças compondo efetivos para 
operações de paz, porém mantendo capacidade para atuação isolada, e consti-
tuição de tropas precursoras, visando prover garantia de instalações próprias, de 
portos e de aeroportos para desembarque de outras tropas;
Garantia da Lei e da Ordem (GLO): preparação de efetivos e de material para ações • 
de GLO, particularmente em prováveis áreas sob a responsabilidade da MB, quais 
sejam águas interiores e marítimas, ilhas, instalações portuárias e, por extensão, 
áreas do litoral, e apoio às atividades de patrulha naval dos navios da MB; e
Como Força permanente de pronto emprego e de caráter expedicionário por • 
excelência: atuação isolada ou combinada em áreas fronteiriças, particularmente 
naquelas marcadas pela presença de hidrovias; ocupação e defesa de instalações 
nacionais sob ameaça em território estrangeiro, notadamente na América do Sul 
e Central, bem como na África; guarnecimento de representações diplomáticas 
brasileiras no exterior para representatividade e segurança; atuação em ações de 
defesa interna e de GLO, em qualquer ponto do território nacional, e participação 
em ações humanitárias em qualquer parte do país e do exterior.
Pode-se dizer que a “experiência de combate” dos Fuzileiros Navais já está pre-

sente em todas as tarefas para as quais podem ser chamados!

Caminhos para os novos rumos — sugestões

Os rumos analisados no tópico anterior indicam amplo espectro de possibilida-
des de emprego dos Fuzileiros Navais, sobressaindo um aparente antagonismo entre a 
multiplicidade de tarefas e a necessária capacitação para pronta resposta.

A solução para esse dilema estaria na elaboração de estratégias nos campos da 
organização, instrução e adestramento, inteligência e material, de modo que, indepen-
dentemente do viés político de cada momento do Governo Federal e da natureza do 
conflito a ser enfrentado, as Forças Operativas de Fuzileiros Navais, como tal conside-
radas a FFE e as Unidades Distritais, estejam sempre em condições de emprego rápido, 
mas eficaz e duradouro conforme necessário. Esse é o destino dos Fuzileiros Navais, 
sendo fundamental a obtenção do adequado preparo.

Aqui se pretende despertar alguma polêmica, pois se consumiu todo este espaço 
buscando pertinência para algumas novas ideias. Como no tocante à organização, para 
o que meu princípio básico seria o agrupamento dos similares sob comando específico, 
proporcionando facilidades para a condução do adestramento e mesmo da instrução, 
da seleção e manutenção do material, da intercambialidade e da dispersão das ativi-
dades entre os elementos componentes. Entendo como passíveis de organizar sob este 
enfoque na FFE os elementos de Infantaria, de Blindados, de Artilharia, de Engenharia, 
de Operações Especiais, de Apoio Logístico e de Apoio ao Comando. A disposição geo-
gráfica praticamente obriga a manutenção das estruturas das Bases, que poderiam ser 
diminuídas passando algumas atribuições para os novos Comandos.

Essa estrutura seria similar à adotada para a Esquadra brasileira, com os esqua-
drões compostos por navios com tarefas similares. Tal composição mantém a capacidade 
operativa de organizar por tarefas tão característica da FFE e da Esquadra, vinculada à 
missão, bem como diminuiria a amplitude de comando do Comando da Divisão Anfíbia, 
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permitindo que organizações específicas cuidassem do adestramento e, de certo modo, 
também da instrução, no caso de cursos especiais e da manutenção do seu material, que 
teria características semelhantes.

No campo da instrução e do adestramento, o ponto principal a considerar seria a 
aglutinação de esforços para se obter o melhor. Sem absolutamente menosprezar o papel 
dos Centros de Instrução, entendo que estes estão sobrecarregados com muitos cursos 
extracarreira, gerando necessidades adicionais em recursos humanos e em materiais 
nem sempre disponíveis. Assim, cursos especiais poderiam ser repassados para aqueles 
novos comandos propostos, os quais poderiam conduzi-los com seu próprio pessoal e 
material, desde que providos de apoios financeiro e propedêutico convenientes, com 
economia daqueles necessários para os centros de instrução. Como efeito colateral, 
obter-se-ia uma amplificação do espírito de corpo vinculado ao espírito de tarefa, algo 
similar ao que se observa hoje com o pessoal de Operações Especiais e Motociclistas, por 
exemplo. Quanto ao adestramento, dirigido à preparação para atender as Hipóteses de 
Emprego (HE) decorrentes das tarefas antes enunciadas, a descentralização parcial dos 
encargos para as Seções de Operações dos novos comandos permitiria também melhor 
aproveitamento dos escassos recursos disponíveis, particularmente para a avaliação de 
resultados e a completa aproximação com o estado de pronto emprego.

No campo da inteligência, a recomendação seria ampliar o quanto possível a busca 
e a organização dos dados sobre todas as áreas e possíveis antagonistas enquadráveis 
nas HE pertinentes aos Fuzileiros Navais. Certamente, a análise e a organização dos 
dados caberiam aos escalões mais altos, enquanto sua busca seria dirigida e consolidada 
naqueles novos comandos propostos, com a visão própria de suas especificidades.

No campo do material, o CFN pode se orgulhar de contar com um acervo de 
modernos equipamentos adquiridos ao longo dos últimos 25 anos, o que tem demons-
trado magnífica visão estratégica de nossos comandantes, pois, se não fosse isso, não 
se poderia galgar a posição de destaque que hoje desfruta o CFN no seio das Forças 
Armadas e no meio político brasileiro. No entanto, preocupa-me a manutenção da plena 
capacidade operacional desses meios, constantemente ameaçada pela escassez de recur-
sos financeiros. Mais uma vez justifico a proposta de organização de novos comandos, 
pois, congregando meios similares, poderiam atuar, se dotados de capacidade logística 
suficiente, como aglutinadores de esforços para a manutenção dos seus meios.

Em termos conceituais, todas essas colocações aplicam-se aos Grupamentos de 
Fuzileiros Navais, pois dois outros, além do situado em Manaus, já seguem o mesmo 
caminho deste, qual seja transformarem-se em Batalhões de Operações Ribeirinhas. 
Estes como os demais devem também considerar suas HE para moldarem as ações de 
preparo para pronto emprego nos campos já antes discutidos.

O futuro — conclusão

Verifiquem que nos idos de 1960 o CFN tinha como força operativa o Núcleo da 
1ª Divisão de Fuzileiros Navais. Será que essa denominação demonstrava uma grande 
ambição incutida na personalidade dos Fuzileiros Navais de outrora ou seria apenas 
um sonho inatingível? Parece que eles anteviam que no futuro haveria pelo menos uma 
2ª Divisão, a qual é exatamente a consideração de hoje como uma das metas no plane-
jamento da expansão da MB para os próximos 20 anos, juntamente com a 2ª Esquadra, 
com sede no Norte ou no Nordeste, como está sendo divulgado.

Os Fuzileiros Navais de hoje devem também cultivar a mesma personalidade 
ambiciosa, calcada no incentivo ao sentimento de espírito de corpo e na vontade de 
bem servir ao Brasil e à Marinha. Percebe-se isso em nossos comandantes contemporâ-
neos, além do constante interesse na compreensão da Alta Administração Naval pelas 
vantagens que um CFN mais forte pode proporcionar à MB. Isso vem ocorrendo com 
o crescente apoio, inclusive financeiro.

Que bom seria se todos os Fuzileiros Navais, completamente integrados na MB, 
pudessem, um dia no futuro, estar sob a égide direta do nosso Comandante-Geral! 
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Grupo de Ataque Expedicionário 
(Expedicionary Strike Group - ESG)
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O presente artigo tem por finalidade apresentar o adestramento básico de uma 
Marine Expeditionary Unit (MEU). 

A MEU é o menor Grupamento Operativo (Marine Air-Goup Task Force - MAGTF) 
empregado pelo Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano (USMC). Sua principal 
tarefa é prover as autoridades nacionais e os comandantes geográficos de um Grupa-
mento Operativo certificado e versátil que, operando a partir do mar (sea-based), ofereça 
uma presença avançada com a intrínseca flexibilidade operacional para rapidamente 
responder às múltiplas missões. A MEU é uma Força-Pronta Expedicionária, disposta 
em formação de combate (deployment) e pronta para responder imediatamente a qual-
quer crise.

A MEU embarca em Amphibious Readiness Group (ARG), com quem estabelece 
estreita relação operativa. O ARG, comandado por um Capitão-de-Mar-e-Guerra, é 
normalmente composto por um Amphibious Assault Ship (LHD), um Landing Plataform 
Dock (LPD) e um Landing Ship Dock (LSD).

Atualmente, dependendo da disponibilidade de meios navais, é constituído um 
Amphibious Task Group (ATG) formado por um Aircraft Career (CV), um Destroyer (DD) 
e um Nuclear Attack Submarine (SSN). Nesse caso, a MEU passa a ser empregada no 
contexto de um Expeditionary Strike Group (ESG), comandado por um oficial-general 
(Commodore—uma estrela), que centraliza o comando do ARG e do ATG. Ressalta-se que 
operativamente a MEU permanece subordinada ao respectivo comandante geográfico 
onde está sendo empregada, sendo apoiada pelos demais componentes do ESG.

Este artigo foi estruturado com base em documentos do USMC1, na Carta de Instru-
ção 3502.1 da II Fleet/II MEF, referente ao Programa de Treinamento Predeployment ESG/
MEU (Blue Green Instruction), em documentos da 22nd MEU (atualmente em deployment no 
Mediterrâneo) e, notadamente, em experiências profissionais de comandantes e oficiais 
de Operações dos Componentes das MEU da II MEF (24th e 26th MEU, em período de 
work-up e build-up, respectivamente).

Buscando ampliar a visão do leitor a respeito do assunto, antes de abordar o 
treinamento básico das MEU, serão apresentados seus componentes, o ciclo de funcio-
namento e alguns de seus requisitos.

COMPONENTES DAS MEU

Com um efetivo aproximado de 2.200 militares, a MEU contém os seguintes 
componentes: um Componente de Comando - CteCmdo (Command Element - CE), um 
Componente de Combate Terrestre - CCT (Ground Combat Element - GCE), um Compo-
nente de Combate Aéreo - CteCA (Aviation Combat Element- ACE) e um Componente de 
Combate Logístico - CASC (Logistics Combat Element - LCE).

Para que uma MEU seja Special Operations Capabilite (SOC) necessita receber um 
destacamento de Operações Especiais (OpEsp). Essa incorporação é originada por meio 
de um requisito de um dos comandantes de Área em que a MEU será empregada, tendo 
em vista a constatação de futuras necessidades operativas. No entanto, esse destaca-
mento OpEsp não precisa 
ser necessariamente pro-
veniente do Marine Corps 
Forces Special Operations 
Command (MARSOC).

É apresentada a se-
guir a composição da 22nd 
MEU pertencente à II MEF, 
que suspendeu para seu 
deployment em 13 de maio 
de 2009. Esta é uma organi-
zação básica de MEU, que 
pode ser alterada para aten-
der a requisitos específicos 
da missão recebida.

1  MCO 3120.9C — Diretrizes para as MEU e MEU (SOC); MCO 3502.3A — Programa de Treinamento 
Predeployment da MEU(SOC) (atualmente sendo revisado) e Update OIF/OEF Predeployment Training 
Program Guidance da II MEF.

 Organização da 22nd 

MEU.
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CICLO DAS MEU

O ciclo de estruturação, treinamento e emprego de uma MEU dura teoricamente 
15 meses, observando-se 2 meses para montagem dos componentes (build-up), 6 meses 
de treinamento específico para a MEU (work-up) e 6 meses de deployment a bordo dos 
navios do ARG, com, ainda, um mês para a desativação.

Na prática, o ciclo das MEU tem sido de 21 meses, sendo 7 meses de build-up, 7 
de work-up e 7 de deployment, existindo a tendência para que se consolide em 18 meses, 
cada período demandando 6 meses, pois além de facilitar o recompletamento de pes-
soal permitirá que a mesma MEU seja empregada duas vezes na moldura temporal de 
três anos.

Período de Estruturação (Interim/Build-up Period)
Por ocasião da decomposição da MEU, os componentes subordinados são de-

sativados, permanecendo ativado apenas o Componente de Comando. Durante esse 
período, o CteCmdo coordena com a MEF a designação das unidades que comporão a 
próxima MEU. Apesar de a MEF (MarDiv, MLG e MAW) indicar as unidades, essa deci-
são só é realmente oficializada com a ativação da MEU, que ocorre no início do período 
de work-up, dificultando a preparação dos componentes. Assim, todas as unidades da 
II MEF procuram manter o adestramento básico, pois podem ser designadas para um 
novo deployment a qualquer momento.

Os intencionados comandos iniciam as coordenações para receber o pessoal e 
material necessários para a formação de seus respectivos componentes. Nesse período, 
os componentes teoricamente devem realizar os quatro (I-IV) primeiros blocos do Pro-
grama de Treinamento Predeployment da MEF — treinamento requerido para todas as 
unidades designadas para um deployment, atualmente direcionado para as operações 
no Iraque (OIF) e no Afeganistão (OEF) — para prover a qualificação básica de seus 
militares (notadamente os recém-apresentados), de forma que todos os componentes 
iniciem o período de work-up com a melhor capacitação profissional possível.

Componente de Comando 
Este período permite que o CteCmdo efetue a movimentação do seu pessoal e 

comece a planejar a constituição e o treinamento dos componentes da MEU que será 
ativada.

O EM do CteCmdo sendo mantido ativado todo o tempo facilita futuras opera-
ções, pois são realizadas reuniões com os comandos geográficos nas quais a MEU será 

Organograma II MEF 
(possui a 22nd, 24th e 26th 

MEU).
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empregada para receber orientações a respeito das possíveis tarefas a serem cumpridas. 
O componente do USMC pertencente ao Comando Geográfico que será apoiado passa as 
orientações com relação aos requisitos de seu próprio Teatro de Operações para o compo-
nente do USMC do Comando Geográfico que está provendo a MEU, para o Comandante 
da MEF e, subsequentemente, para o respectivo Comandante da MEU, que começa a 
desenvolver seu Plano de Treinamento — MEU Mission Training Plan (MTP).

Nessa fase o CteCmdo realiza as coordenações para receber seus destacamentos 
especializados, ficando a cargo destes a realização do treinamento básico.

Componente de Combate Terrestre
Um dos batalhões de Infantaria é designado para ser o núcleo do GDB. 
Como cada Unidade de Apoio ao Combate tem designada uma de suas compa-

nhias para prover os pelotões que apoiam as MEU, tanto o treinamento como a manu-
tenção dos laços táticos ficam facilitados. Quando a MEU é ativada, os destacamentos 
de apoio ao combate são oficialmente incorporados, apresentando-se teoricamente com 
o treinamento referente aos blocos I-IV já realizado.

Tendo em vista a intensa participação do USMC no Iraque e no Afeganistão, o 
Batalhão de Infantaria designado para compor o CCT normalmente está retornando 
de um deployment. Nessa fase, é realizada a movimentação de seu pessoal, o envio de 
militares para realizar cursos de carreira, com duração média de oito semanas, cursos 
de tiro e, sobretudo, os treinamentos dos blocos I-IV.

Componente de Combate Aéreo 
Depois de o Cmt do Esquadrão VMM definir com o Cmt da MEU a composição 

do ACE, ele passa a coordenar com o Marine Aircraft Wing (MAW) para formar seu 
componente. 

A despeito do Programa de Treinamento Predeployment do USMC ser estabelecido 
para todos os Marines (independentemente da especialidade), o componente aéreo possui 
características intrínsecas, pois os pilotos necessitam manter sua qualificação de acordo 
com o previsto no documento Training&Readness Requirements, exigindo treinamentos 
bastantes específicos, tais como voar por instrumentos; voar a baixa altitude, voar em 
formação de combate; pousar a bordo de navios; operar em terreno montanhoso; em-
pregar o sistema de armas das aeronaves realizando apoio de fogo aéreo; reagir a ame-
aças de terra (DAAe inimiga); efetuar carga externa, reabastecer em voo, entre outras, 
tanto no período diurno como noturno. Mesmo assim, alguns treinamentos básicos dos 
Blocos I-IV são realizados, tais como a qualificação no tiro, natação, treinamento físico, 
assim como instruções sobre regras de engajamento, direitos humanos e a cultura local, 
entre outros.

Durante esse período de estruturação, os destacamentos do ACE são responsáveis 
por realizar seus próprios adestramentos, de forma a estarem prontos quando ocorrerem 
a ativação da MEU.

Componente de Combate Logístico
O LCE é comandado pelo CLB referente à MEU que está sendo empregada, faci-

litando o estabelecimento de laços táticos (22nd, 24th e 26th MEU  CLB-22, 24 e 26). 
Com a desativação da MEU, o LCE é desfeito; contudo o CLB, que é uma Unida-

de Operativa, mantém ativada sua estrutura funcional, porém com efetivo e material 
bastante reduzido. 

Durante esse período de estruturação, o Comando do CLB procura refazer sua 
Unidade, recompletando-a com o material e o pessoal necessário para o deployment, bem 
como realizando o treinamento referente aos blocos I-IV.

Diferentemente do GDB, que recebe pelotões de apoio provenientes de compa-
nhias designadas para apoiar as MEU, os Pelotões do CLB são formados com pessoal 
dos batalhões especializados do Marine Logistics Group (MLG), de acordo com a dispo-
nibilidade de pessoal, capacitação técnica e laços pessoais existentes.

Período de Treinamento Predeployment (Work-up Period)
O Programa de Treinamento Predeployment, conduzido durante 26 semanas a 

partir da ativação da Marine Expeditionary Unit, permite a integração entre a MEU, o 
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Esquadrão Anfíbio (PHIBRON), os Comandos de Força-Tarefas Conjuntas (Joint Task 
Forces—JTF), os comandantes geográficos e as agências civis, sendo realizados exercícios 
específicos e padronizados que enfatizam o comando, controle, comunicações, compu-
tação, inteligência e interoperabilidade (C4I2), assim como requisitos administrativos 
e logísticos, de forma a preparar a MEU e o PHIBRON para o deployment. 

Entre os exercícios destacam-se o Realistic Urban Training Exercise (RUT), o 
Amphibious Squadron-MEU Integration Training (PMINT), o Composite Training Unit 
Exercise (COMPTUEX) e o MEU Certification Exercise (CERTEX), cujas considerações 
serão apresentadas no decorrer do trabalho.

Na realidade, o treinamento é iniciado 30 dias antes, quando militares do EM dos 
componentes já participam de conferências, de workshops e de diversos cursos, entre eles 
o Processo de Planejamento Rápido (Rapid Response Planning Process - R2P2). 

Apesar de o work-up ser um treinamento intenso, meticulosamente controlado 
pelo Expeditionary Warfare Training Group (EWTG, II Fleet) e pelo Special Operations 
Training Group (SOTG, MEF), os militares que não cumpriram treinamentos do blo-
co I-IV deverão realizá-los durante esse período, de forma a estarem aptos para o 
deployment, o que torna essa fase ainda mais árdua.

Quando a MEU é ativada, todos os comandantes dos Componentes passam a se 
reportar diretamente ao Comandante da MEU em vez de se reportar a seu comandante 
funcional.

Deployment
Recebendo a certificação, a MEU suspende para um deployment de sete meses, 

ficando subordinada aos comandos geográficos, em condições de realizar uma ampla 
gama de missões: 

Operações Anfíbias: Assalto Anfíbio; Incursão Anfíbia; Força Avançada e Inter-• 
ceptação Marítima (VBSS); 
Apoio Expedicionário a outras Operações/Operações Limitadas de Contingên-• 
cia e de Resposta a Crises: Evacuação de Não Combatentes (NEO); Assistência 
Humanitária (HA); Operações de Estabilização (SO); Resgate Tático de Pessoal 
e Aeronave (TRAP); Operações Combinadas e Conjuntas, Operações Aéreas a 
partir de Bases Expedicionárias; Atividades de Cooperação de Segurança no 
Teatro (TSC) e Controle de Porto/Aeroporto; e 
Operações Especiais: Combate (• DA); Reconhecimento Especializado (SR) e Defesa 
Interna em outros Países (FID).
Terminado o período de deployment, a MEU permanece com sua capacidade de re-

alizar operações, ficando ainda em condições de ser acionada por período de um mês. 

ASPECTOS DO PROGRAMA DE TREINAMENTO PREDEPLOYMENT DAS 
MEU (PTP)

O principal objetivo do PTP é a realização sistemática das capacidades operacio-
nais requeridas para a certificação de uma MEU. Alguns aspectos são imprescindíveis 
ao PTP.

Estabilização
O pessoal chave do Componente de Comando deverá ser designado pelo menos 

240 dias antes do início do deployment (D-240), bem como os oficiais comandantes de 
componentes e de Companhia em D-210 e os demais integrantes da MEU em D-180 
de forma a ter o máximo de pessoal disponível para os treinos integrados e cursos 
requeridos.

 
Padronização
A possibilidade de empregar MEU provenientes de três distintas MEF exige a pa-

dronização do PTP. Para tal, existem vários documentos que fornecem orientações para o 
Programa de Treinamento. A responsabilidade de implantação está a cargo do Comandante 
do US Marine Corps Forces Atlantic (COMMARFORLANT) e Pacific (COMMARFORPAC).
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Integração e interoperabilidade do treinamento
O PTP das MEU facilita a integração do treinamento, possibilitando que os com-

ponentes do ARG/MEU tenham a compreensão de seus respectivos poderes de combate. 
O comandante da MEU deverá assegurar que seu EM está consciente das capacidades, 
dos canais de comunicações e do conceito de emprego das agências nacionais, assim 
como dos planos do Unified Combatant Commander para emprego da MEU em conjunto 
com outras forças.

Treinamento prerrequerido 
Para que a MEU obtenha o máximo de benefício do PTP (MEU) é essencial que 

o Componente de Comando e seus demais componentes adquiram certas capacidades 
antes de iniciar o work-up, conforme consta no MCO 3502.3A-MEU Predeployment Training 
Program que, além de apresentar orientações para o treinamento, exibe uma lista com 
91 cursos os quais auxiliam no desenvolvimento do Plano de Treinamento.

Avaliação do PTP da MEU
O processo de avaliação do PTP é constante durante todas as fases do treinamento 

e em todos os níveis de comando, sendo formais e informais.
As avaliações informais são coordenadas pelo Comando da Unidade para medir 

em todos os níveis a prontidão da Unidade, utilizando avaliadores da própria Unidade 
ou de agências externas. Os três treinamentos integrados (RUT, ESGINT e COMPTUEX) 
são geralmente avaliados pelo Special Operations Training Group (SOTG). Esses adestra-
mentos constituem-se de efetivos ensaios para o CERTEX, que é o exercício no qual a 
MEU necessita cumprir com sucesso algumas missões, bem como demonstrar algumas 
capacidades para ser certificada.

A avaliação formal é coordenada pelo comandante da MARFOR e conduzida 
particularmente durante o CERTEX.

Documentação do Treinamento (Training Documentation)
Como o PTP das MEU possui características intrínsecas, a oportuna documen-

tação e distribuição das lições aprendidas é essencial para a evolução do Programa de 
Treinamento. Os principais métodos para documentar e distribuir as informações são 
por meio do Marine Corps Lessons Learned System (MCLLS), do Marine Corps Combat 
Readiness&Evaluation System (MCCRES), do After Action Reports-AAR (após o RUT, C2X, 
CERTEX e término do PTP-MEU), e por meio do debriefing depois do o deployment.

Predeployment Training Program (PTP)
Para que determinada MEU receba a certificação a fim de realizar seu deployment, ela 

deve cumprir o dois Programas de Treinamento Predeployment: o da MEF e o da MEU.

Programa de Treinamento Predeployment da MEF 
Nesse treinamento, são observados os quatro blocos de treinamento, sendo o 

quinto utilizado para correção de procedimentos e sustentação do Grupamento Ope-
rativo:

o bloco I de treinamento constitui a qualificação básica no qual os militares • 
devem apresentar habilidades comuns de combate: treinamento físico — teste 
físico padrão, teste de combate (Combat Fitness Test—CFT) e artes marciais (Marine 
Corps Martias Arts Program—MCMAP);  qualificação em natação (incorporado o 
treinamento de escape de viatura submersa na água); treinamento de comunica-
ções e utilização de equipamentos QBN. Os militares devem ainda demonstrar 
proficiência em sua especialidade e cumprir o Programa de Tiro (estande para 
fuzil e tiro de combate). As unidades conduzem instruções sobre assédio sexual 
e código de conduta, realizam o treinamento das guarnições das armas coletivas 
(manuseio do armamento, utilização de simuladores e tiro de bancada) e preparam 
seus motoristas (familiarização com a viatura, manutenção preventiva, reboque 
e orientação diurna e noturna);
o bloco II constitui o treinamento no ambiente operacional corrente, ou seja, • 
prepara os militares para combater no Iraque e no Afeganistão. São realizados os 
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seguintes treinamentos: tiro; medidas contra dispositivos explosivos improvisa-
dos (IED); operações motorizadas; técnicas, táticas e procedimentos no combate 
urbano; check-points; ações pré-combate (reconhecimento e snipers); segurança de 
pontos fixos; primeiros-socorros; prisioneiros de guerra, regras de engajamento 
e instruções sobre direitos humanos e a cultura local, entre outros;
no bloco III do Programa de Treinamento da • MEF são executadas tarefas táticas, 
com a participação dos elementos de apoio ao combate, de apoio de serviços 
ao combate e de componente aéreo, de acordo com a lista de tarefas essenciais 
(Mission Essencial Task List—METL) de cada componente. Cabe ressaltar a impor-
tância dedicada ao treinamento de tratamento e evacuação de baixas, o qual é 
intensamente realizado durante absolutamente todos os exercícios; e
no bloco IV, as tarefas táticas (ações ofensivas, defensivas e em ambientes urbanos) • 
são associadas ao combate (tiro real), sendo realizadas normalmente no deserto 
de Mojav Viper (as MEU completam essa 4ª fase utilizando lugares alternativos, 
durante os exercícios do Programa de Treinamento Predeployment, não se deslo-
cando para Mojav Viper).

Programa de Treinamento Predeployment da MEU 
O Programa de Treinamento Predeployment da MEU é um processo padrão baseado 

na lista de tarefas essenciais para a MEU de cada componente (METL) e no calendário 
desenvolvido pelo Expeditionary Warfare Training Group (EWTG), que estabelece reuni-
ões, treinamentos e exercícios. Esse processo permite ao PHIBRON e ao comandante 
da MEU sistematicamente analisar, desenvolver e avaliar a integração das capacidades 
do ARG/MEU.

Atualmente os componentes da MEU utilizam as seguintes listas de tarefas 
(METL):

CE•	 : planejar e dirigir operações de inteligência; conduzir apoio ao embarque; 
planejar e dirigir operações logísticas, bem como exercer o comando e controle;
GCE•	 : conduzir incursão anfíbia, assalto anfíbio, operações para conquista de 
aeroporto/porto, operações ofensivas e defensivas, operações de ENC, assistência 
humanitária, operações de estabilização e integrar e operar com Forças Combi-
nadas e Conjuntas;
ACE•	 : conduzir operações expedicionárias a partir do mar, operações expedicio-
nárias a partir de terra, apoio aéreo, entrega aérea, conduzir TRAP e evacuação 
aérea; e
LCE•	 : prover apoio de suprimentos, manutenção, transporte, engenharia, serviço 
de saúde, serviços em geral e conduzir operações de polícia militar.
O calendário desenvolvido pelo EWTG divide o Programa de Treinamento das 

MEU em três fases: básica (fase da Unidade), integração (fase intermediaria) e susten-
tação.

 
A) Básica: essa fase, com duração aproximada de oito semanas, se inicia com a ati-

vação das MEU e a designação das unidades navais, continuando até o término 
do (TCAT) Tactical Commander Amphibious Training/Group Sail (primeiro exercício 
operativo em que há a participação da MEU), tendo como foco o treinamento 
individual, das unidades e de seu EM, bem como objetivo principal o desenvol-
vimento das habilidades e pré-requisitos necessários para iniciar treinamentos 
integrados ESG/MEU mais avançados, incluindo especificamente:

(1) treinamentos para o EM (planejamento e coordenação do apoio de 
fogo);
(2) exercícios para desenvolver habilidades anfíbias (MNT, operações nos 
conveses de voo e doca, embarque/desembarque do navio e embarcações 
etc.);
(3) familiarização do pessoal da MEU com embarque de pessoal e material;
(4) qualificação do ACE para operar a bordo dos navios;
(5) realização da conferência inicial de carregamento para identificar requi-
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sitos, configurações dos navios e desenvolver o plano inicial de embarque 
e carregamento; 
(6) qualificação dos navios para realizar o ApFN; e
(7) desenvolvimento de habilidades fundamentais referente ao comando 
e controle.

B) Integração: essa fase, com duração aproximada de 14 semanas, se inicia com o 
primeiro evento de treinamento integrado e termina com o COMPTUEX para o 
PHIBRON e a CERTEX para a MEU.
O foco dessa fase é conduzir treinamentos para integrar a MEU e o ARG/ESG, 
visando:

(1) aperfeiçoar a qualificação anfíbia e a integração da MEU com as ope-
rações a bordo;
(2) completar todo o treinamento no nível Unidade, repetindo treinamentos 
requeridos;
(3) completar a qualificação do ACE para operar a bordo;
(4) conduzir as conferências principal e final de embarque e carregamento, 
exercitando e refinando os Planos de Embarque e Carregamento;
(5) aperfeiçoar a integração dos ritmos de batalha dos EM e do processo 
de planejamento;
(6) refinar, exercitar e finalizar a integração dos SOP; e
(7) exercitar o ARG/ESG como uma Força de Combate integrada para um 
ambiente operacional de múltiplas ameaças.

Entre os diversos treinamentos dessa fase, destacam-se os seguintes exercícios:

(1) Realistic Urban Training Exercise (RUT), anteriormente Training in an Urban 
Environment Exercise (TRUEX): esse exercício proporciona à MEU (o ARG não 
participação) excelente oportunidade para treinar em ambiente urbano real e não 
familiar os Marines, pois é realizado fora de Camp Lejeune. Em um cenário fictício, 
a MEU estabelece uma Base Operacional Avançada (FOB), cumprindo missões 
compatíveis com as situações encontradas no Iraque e no Afeganistão.

O exercício, conduzido pelo Grupo de Treinamento da MEF (SOTG), valida a 
proficiência dos pelotões de Infantaria por meio da execução de ataques reais 
em linhas de tiro; exercita a habilidade do GDB em sincronizar suas operações; 
demonstra proficiência do GDB e de Forças de Incursão em realizarem o pla-
nejamento R2P2, a análise da missão e o 
emprego da reserva, durante exercícios 
situacionais, especialmente em operações 
urbanas de maior envergadura, bem como 
integra o treinamento do CLB nos eventos 
de resgate (Mass Casualty) e de ENC.

O RUT provê a oportunidade para os 
componentes da MEU planejarem e execu-
tarem treinamentos de acordo com as suas 
respectivas METL, além de permitir que os 
componentes finalizem os blocos I-V do 
Programa de Treinamento Predeployment 
da MEF;

(2) Expeditionary Strike Group Integrated 
Training (ESGINT), também chamado 
Amphibipous Squadron – MEU Integration 
Training (PMINT): o exercício tem como 
finalidade a familiarização dos compo-
nentes da MEU com os procedimentos de 
embarque e desembarque, a identificação 
dos espaços a bordo para acomodação do 

Fotos 1 a 3 - Exercício de 
tiro real e treinamento em 
área urbana.
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Componente de Combate Aéreo 
realizando operações aéreas em apoio ao 

Componente de Combate Logístico.
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Um Marine transporta pelo menos 
35kg de equipamentos durante o 
treinamento predeployment (EIBC, 
colete a prova de impacto, placas 
balísticas, armamento, munição e 
suprimentos).
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pessoal e material, assim como o estreitamento dos laços com integrantes do 
componente naval.

É o primeiro exercício em que os todos os componentes da MEU efetivamente 
embarcam nos navios do ARG e executam atividades intrínsecas das Operações 
Anfíbias, sendo intensamente realizados movimentos de pessoal e de material 
pelo mar; em Landing Craft Air-Cushioned (LCAC) e em EDCG pelo ar, a partir dos 
conveses de voo, com os helicópteros e Osprey. 

(3) Composite Training Unit Exercise (COMPTUEX ou C2X): o exercício tem 
como finalidade a avaliação do ARG/ESG, servindo de ensaio da MEU para a 
CERTEX (existe a tendência da MEU também ser avaliada nesse exercício, de 
forma a distribuir suas avaliações ao longo do Programa de Treinamento, em vez 
de concentrar somente na CERTEX).

A partir de cenários que podem ocorrer durante o deployment, o exercício COMP-
TUEX impõe que a MEU e o ARG/ESG planejem e conduzam missões que envol-
vam o movimento navio para a terra, visando aumentar a interoperabilidade e a 
capacidade de realizar o planejamento R2P2. 

O COMPTUEX proporciona ao EM da MEU a oportunidade para refinar a 
integração dos planos de Embarque e Carregamento e a coordenação dos SOP 
utilizados nas operações de projeção de poder, servindo de ensaio para o GCE, 
LCE e ACE treinarem suas respectivas tarefas essenciais. É imprescindível que os 
líderes validem suas táticas, técnicas e procedimentos na condução das missões 
as quais, a partir de navios, utilizem o processo de planejamento R2P2. 

(4) MEU	Certification	Exercise	 (CERTEX), anteriormente SOCCEX: realizado 
no litoral de Camp Lejeune à semelhança do COMPTUEX, o exercício tem como 
finalidade a avaliação da MEU, certificando-a para o deployment.
Também, a partir de cenários sujeitos a ocorrerem durante o deployment, o exer-

Osprey do Componente Aéreo da 22nd MEU se 
aproxima para pousar no USS BATAAN, durante 
o exercício C2X, em 6 de fevereiro de 2009.
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cício impõe a interoperabilidade entre a MEU e o ARG/ESG, que realizam o 
planejamento R2P2 e conduzem missões as quais envolvem o movimento navio 
para a terra.
Durante o CERTEX, são avaliados a integração dos planos de Embarque e Carre-
gamento, os SOP utilizados nas operações de projeção de poder e as respectivas 
tarefas essenciais de cada componente da MEU. 

C) Sustentação: durante o período de sustentação — Pre-Overseas Movement (POM) 
—, de aproximadamente quatro semanas, são conduzidos os preparativos ad-
ministrativos finais para o deployment, sendo mantido o foco na prontidão do 
pessoal/material e corrigidas as deficiências operacionais observadas durante as 
avaliações do CERTEX (e demais exercícios).
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CONCLUSÃO

A preparação de uma MEU para um deployment segue um rigoroso Programa 
Predeployment, com instruções, reuniões, treinamentos e exercícios, capacitando-a para 
cumprir um amplo espectro de missões no contexto de Operações Anfíbias, Especiais 
e Expedicionárias em Resposta a Crises.

Apesar do Programa Predeployment conter 26 semanas de treinamento, observa-se 
que os Componentes devem apresentar qualificação básica para o combate quando da 
ativação da MEU, de forma que o foco das atividades seja concentrado nos treinamen-
tos referentes ao processo de planejamento (prioritariamente C4I2) e na execução de 
exercícios que garantam a integração da MEU com o PHIBRON.

O desencadeamento da lista de treinamentos requeridos está diretamente relacio-
nado com o estabelecimento de um ciclo para as MEU equilibrado e compatível com a 
dimensão da Força. Assim, a designação e estruturação dos Componentes com o pessoal 
e o material necessários e a manutenção de um Componente de Comando ativado, 
acompanhando a situação operacional em que a MEU será empregada, possibilita o 
desenvolvimento de um adequado Programa de Treinamento.

Neste sentido, a sistematização do treinamento de uma MEU, rigorosamente 
padronizado, integrado com o componente naval, avaliado e documentado para disse-
minação das experiências, possibilita a preparação de um Grupamento Operativo de 
forma profissional e, notadamente, com a prontidão operativa requerida pelos coman-
dantes geográficos.
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O CORPO DE 
FUZILEIROS NAVAIS 
DA NAMÍBIA 

CMG (FN) JOSE CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR

CC (FN) CARLOS EDUARDO VIEIRA NUNES

CC (T) CELSO ALVES DE MELO

“A melhor forma de apostar no futuro 
é fazê-lo brotar no presente.”
Juscelino Kubitschek
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NAMÍBIA

Localizada no sudoeste da costa atlântica do continente africano, faz fronteira 
com Angola e Zâmbia ao norte, África do Sul ao sul e Botsuana ao leste. Mais a nordes-
te, constata-se uma região denominada Faixa de Caprivi, longa faixa estreita de terra 
que se projeta qual “cabo de caçarola”, consistindo em um pantanal fluvial tropical 
fronteiriço a quatro países — Angola, Botsuana, Zimbábue e Zâmbia. Com superfície 
de 824.268km², a Namíbia é um país relativamente extenso em comparação a outros 
existentes na África. Sua indústria de minério tem sido a espinha dorsal da economia 
desde a virada do século, sendo o diamante o maior angariador de valores estrangeiros. 
Mesmo sendo apenas produtor de porte médio, o país possui a maior média de valor de 
quilate por produção do mundo. Uma vez que as reservas de diamantes em terra estão 
se esgotando, a atividade de mineração nessa especialidade tem crescido rumo ao mar. 
Seus recursos marinhos encontram-se entre os mais ricos do mundo, grande parte em 
razão da fria Corrente de Benguela, que gera um ecossistema especialmente benéfico, 
com condições climáticas variáveis durante o ano. Como resultado da costa, com po-
pulação dispersa, e da ausência de indústrias pesadas, as áreas de pesca permanecem 
não poluídas. Isso incitou companhias espanholas, francesas e outros estrangeiros a 
investirem no setor.

A proclamação no ano de 1990 da área de 200 milhas marítimas como Zona Eco-
nômica Exclusiva (ZEE), mesmo período em que a Namíbia tornou-se independente, foi 
um momento decisivo para a indústria local. Políticas eficientes de gerenciamento de 
conservação e pesca asseguraram a recuperação dos estoques existentes, que se encon-
travam seriamente exauridos. Pode-se considerar que hoje a Namíbia possui posição de 
destaque na indústria internacional de pesca pelo valor de sua safra. Cerca de 600.000 
toneladas de peixe e de marisco são processadas anualmente. Nesse contexto, surge a 
cidade de Walvis Bay, possuidora do único porto de águas profundas existente no cone 
sul da África, sendo a melhor opção econômica e segura para o comércio de importação 
e de exportação do país, especialmente na parte sul, central e oeste da África e Europa. 
Nessa cidade, estão localizados o Comando da Marinha e o Comando do Corpo de 
Fuzileiros Navais da Namíbia.

MARINHA DA NAMÍBIA

No dia 4 de março de 1994, desejosos de fortalecer os laços de amizade existentes 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Na-
míbia, foi assinado um acordo de cooperação, visando estabelecer um relacionamento 
cooperativo no campo naval para criar e fortalecer a Ala Naval do Ministério da Defesa 
da Namíbia. Constituiu etapa inicial da cooperação, a partir do ano de 1994, a formação 
e o treinamento de oficiais e de praças, e a partir do ano de 2000 foi iniciado o Programa 
Anual de Intercâmbios. Por esse dispositivo formal, a Marinha do Brasil se propôs a 
fornecer assistência no âmbito da Ala Naval do Governo da República da Namíbia, na 
organização de um Serviço de Patrulha Marítima para proteger os interesses nacionais 
da República da Namíbia em suas águas internas, mar territorial e ZEE, especialmente 
no que se refere à proteção dos recursos vivos e minerais da plataforma continental; a 
dotar embarcações capazes de satisfazer às necessidades da Ala Naval do Governo da 
República da Namíbia e a prover assistência no planejamento e no desenvolvimento de 
infraestrutura apropriada à atracação e suporte logístico para tais embarcações.

O citado acordo foi substituído no ano de 2001 por novo texto, que foi ratificado 
pelo congresso dos dois países no ano de 2003. A antiga Ala Naval das Forças de Defe-
sa da Namíbia deu lugar à atual Marinha da Namíbia, com grande parte dos oficiais e 
praças formados na Marinha do Brasil. Nesse contexto, a ex-corveta Purus foi cedida ao 
governo namibiano, sendo renomeada como NS LT Gen Dimo Hamaambo, tornando-se 
o primeiro navio de guerra da Namíbia. Além disso, diversas atividades de cooperação 
estão sendo conduzidas entre as duas marinhas, com destaque para:

levantamento da plataforma continental da Namíbia, realizado pela Empresa • 
Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) e Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação, bem como consultoria nos trabalhos de estabelecimento do limite exterior 

O CORPO DE 
FUZILEIROS NAVAIS 
DA NAMÍBIA 
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da plataforma continental namibiana, contemplando aquisição de dados, proces-
samento, confecção de relatório e preparação do pessoal para apresentação da 
proposta à Comissão de Limites da ONU; 
formação de pessoal no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, Centro de • 
Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, Escola Naval, Escola de Guerra 
Naval e Escola Superior de Guerra; e 
fornecimento de um Navio-Patrulha Classe Grajaú e de duas lanchas-patrulha, • 
também sob a gerência da EMGEPRON.

O CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS DA NAMÍBIA

Coroando a grande afinidade entre os dois países, em 20 de maio de 2008, foi dado 
novo passo na cooperação, por ocasião da realização, no prédio do Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), em reunião de coordenação entre o comandante-
geral do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil (ComGerCFN) e o comandante da Mari-
nha da Namíbia (CMN). Na oportunidade, foi solicitado apoio necessário à criação do 
Corpo de Fuzileiros Navais da Namíbia (CFNN). O CMN ressaltou que em primeiro 
momento visualizava a fundação do CFNN com a envergadura de uma Companhia de 
Fuzileiros Navais (CiaFuzNav). Porém, foi orientado pelo comandante das Forças Ar-
madas da Namíbia a ampliar esse valor para Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais 
(BtlInfFuzNav), de forma a assegurar sua autossustentabilidade. Naquele momento, 
a disponibilidade de pessoal Fuzileiro Naval na Namíbia, formados pela Marinha do 
Brasil, na Escola Naval, no CIAW, no CIAMPA e no CIASC era a seguinte:

cinco oficiais (com a necessidade de mais trinta oficiais);• 
seis sargentos (no final de 2008 foram formados mais dez sargentos);• 
vinte cabos; e• 
vinte e três soldados.• 
Diante de tal efetivo, o ComGerCFN sugeriu que o BtlInfFuzNav da Namíbia 

iniciasse suas atividades com um núcleo formado por uma Companhia de Comando e 
Serviços (CiaCmdoSv) e uma CiaFuzNav, sendo paulatinamente ampliado conforme 
a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Propôs também que no início da 
formação do CFNN o Curso de Formação de Soldados (C-FSD) fosse integrado ao 
BtlInfFuzNav para que a própria Unidade a ser criada conduzisse os primeiros cur-
sos, à semelhança do que ocorreu com o CFN em suas eras mais remotas. Portanto, 
o BtlInfFuzNav deveria apresentar uma organização peculiar, pois constaria em sua 
estrutura uma banda de música e um centro de recrutas. Na época, o CMN visualizou 
um efetivo de aproximadamente de 700 militares para compor o BtlInfFuzNav, consi-
derando tarefas prioritárias a segurança de instalações e atividades de inspeção naval 
nas águas jurisdicionais da Namíbia.

Diante desse quadro, com o propósito de consolidar as metas visualizadas, o 
CMN solicitou os seguintes apoios para a criação do Corpo de Fuzileiros Navais da 
Namíbia:

preparação de SD-FN na Namíbia, a partir de junho de 2009, com sugestão do • 
ComGerCFN de enviar uma equipe, com 1 ou 2 oficiais e de 6 a 10 praças nami-
bianos, para acompanhar no CIAMPA a turma II/2008 do Curso de Formação de 
Soldado Fuzileiro Naval; 
envio de uma Equipe de Reconhecimento, no segundo semestre de 2008, para • 
conhecer as instalações disponíveis para a formação de SD-FN na Namíbia; de-
linear o corpo docente para executar o curso e sugerir outras instalações e meios 
de apoio requeridos (alojamentos, pistas, equipamentos etc.);
envio de uma equipe de Infantaria, conforme sugestão do ComGerCFN, para • 
prestar assessoramento na criação do BtlInfFuzNav, com previsão de formação 
em 2010;
envio de uma equipe de instrutores, no início de 2009, para conduzir, com o pes-• 
soal FN da Namíbia, o primeiro C-FSD a partir de junho do mesmo ano, com um 
oficial brasileiro como comandante do Corpo de Alunos/encarregado do curso;
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auxílio na aquisição do equipamento individual do FN e nos demais meios para • 
a criação do BtlInfFuzNav, bem como o material a ser empregado no Curso de 
Formação de Soldados;
envio de uma equipe atinente à música e à cerimonial, com um regente, para • 
apoiar o desenvolvimento da banda de música já existente, e 25 militares, bem 
como 1 oficial, para prestar assessoramento em realizações de cerimônias e para 
contribuir na elaboração do Cerimonial da Marinha da Namíbia.
Conforme previsto, foi enviada ao Brasil, em julho de 2008, uma equipe de dois 

oficiais e oito praças namibianos, dois primeiros-tenentes, três terceiros-sargentos, e 
cinco cabos, todos Fuzileiros Navais. Os militares foram apresentados ao CIAMPA e 
distribuídos no Corpo de Alunos; os oficiais, no Comando do Corpo de Alunos; as praças, 
nas companhias de Recrutas. Todos os integrantes da equipe tiveram a oportunidade de 
participar como observadores de todas as etapas do curso, desde o início, com o evento 
de recepção aos novos recrutas, até o último dia de atividades curriculares.

Dando prosseguimento ao planejamento do apoio, a Equipe de Reconhecimento 
deslocou-se para Namíbia em outubro de 2008. Depois de realizar reconhecimento em 
diversas áreas, sugeriu a organização de um Centro de Instrução semelhante ao exis-
tente no Brasil, prevendo a formação de 150 recrutas por turma. Além disso, apresentou 
uma proposta de organização do Batalhão de Infantaria. Em conseqüência, sugeriu um 
cronograma de atividades que a Marinha da Namíbia ficou de utilizar para prontificar 
algumas tarefas, visando à criação do citado Centro de Instrução.

GRUPO DE APOIO TÉCNICO DE FUZILEIROS NAVAIS (GAT-FN)

No dia 9 de fevereiro de 2009, foi criado por intermédio da Portaria 43/MB, pelo 
período de 23 de março de 2009 a 22 de março de 2010, o primeiro Grupo de Apoio 
Técnico de Fuzileiros Navais (GAT-FN), composto por 1 CMG (FN), para assessorar a 
criação do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais e do Curso de Formação de Sol-
dados, além do desenvolvimento do Cerimonial da Marinha da Namíbia; 1 CC (FN) e 
10 praças, para conduzir o C-FSD-FN daquele país, e 1 CC (T) e 1 praça, para contribuir 
com a elaboração do Cerimonial da Marinha, prestando assessoramento na realização 
daqueles ritos e aprimorar a banda de música existente. 

Depois da chegada à Namíbia, no dia 19 de março de 2009, o GAT-FN realizou 
várias reuniões no Comando do Corpo de Fuzileiros Navais para a verificação dos as-
pectos administrativos programados durante o reconhecimento, realizado no mês de 
outubro de 2008, no qual ficou constatado o atraso na prontificação das instalações do 
futuro Centro de Instrução para a Formação de Soldados Fuzileiros Navais, na aquisição 
de materiais e equipagens do BtlInfFuzNav previstos para apoiar o curso e na tradução 
dos manuais a serem utilizados nas atividades, ocasião na qual foi realizado novo pla-
nejamento, com o propósito de recuperar o tempo perdido, mantendo a programação 
das atividades relacionadas à formação dos soldados. 

Dando prosseguimento ao plano de trabalho alternativo, no dia 11 de maio de 
2009, foi iniciado pelo GAT-FN o primeiro Estágio Básico de Instrutores de Recrutas 
para 19 namibianos, oportunidade na qual o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais da Namíbia procedeu à abertura do referido estágio. A cerimônia de conclusão 
foi realizada no dia 19 de junho de 2009. No período, o GAT-FN prestou assessoramento 
para a aquisição da equipagem individual básica de combate e de outros itens de mate-
rial, previstos na dotação do BtlInfFuzNav, destinados a serem empregados no Curso 
de Formação de Soldados Fuzileiros Navais; auxiliou nos contatos com a ENGEPRON, 
esclarecendo dúvidas técnicas, e participou do processo de envio de parte das equipa-
gens, permitindo o início do primeiro Curso de Soldados Fuzileiros Navais.

Dando continuidade, o GAT-FN prestou assessoramento na confecção do layout 
do futuro Centro de Instrução para a Formação de Soldados Fuzileiros Navais; asses-
sorou o processo licitatório para a edificação das instalações, ficando estabelecido para 
o final do ano 2009 a conclusão daquelas principais, visando o desenvolvimento do 
primeiro curso, e realizou as traduções necessárias nos manuais, das publicações e da 
documentação a serem utilizados no curso, adaptando-as ao contexto namibiano. Para 
não prejudicar a formação da primeira turma de soldados, foi idealizado um cronogra-
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ma físico da construção das instalações, possibilitando que as necessidades requeridas 
para o desenvolvimento das atividades da primeira turma fossem atendidas, como por 
exemplo, a prioridade na conclusão da construção das pistas e dos pátios. 

Como consequência da assessoria, as questões relacionadas à ordem unida e à 
banda de música passaram a ser gerenciadas pelo CFNN, com o GAT-FN assumindo 
a responsabilidade de adestrar os corneteiros e os integrantes da banda de música a 
serem empregados em recepções ou despedidas de autoridades. Durante o mês de maio 
de 2009, o GAT-FN intensificou tal atividade, visando a Cerimônia de Incorporação do 
NaPa Brendan Simbwaye, primeiro navio de guerra construído por empresa privada 
brasileira para exportação. 

No dia 28 de maio de 2009, em sua primeira visita à Namíbia, o Comandante 
da Marinha do Brasil foi recebido no prédio do Comandante da Marinha da Namíbia, 
sendo na ocasião a primeira autoridade recepcionada com honras de portaló, com banda 

O Comandante da Marinha do Brasil, em sua 
primeira visita à Namíbia, sendo recebido no prédio 
do Comandante da Marinha daquele país.

Base Militar de Rooikop, local destinado à formação 
de SD-FN na Namíbia. 

Estágio Básico de Instrutores e Recrutas.
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de música, boys, toque de corneta, toque de apito e formatura dos oficiais no portaló, 
segundo Cerimonial da Marinha do Brasil. 

Como previsto, no dia 2 de junho de 2009 foi realizada a Cerimônia de Incorpo-
ração do NaPa Brendan Simbwaye. O GAT-FN participou da elaboração do roteiro e da 
coordenação da cerimônia, presidida pelo presidente da República da Namíbia, com a 
presença do ministro da Defesa da Namíbia, do chefe das Forças Armadas daquele país e 
do Comandante da Marinha do Brasil. Todos foram recebidos com as honras devidas.

Dando prosseguimento às atividades programadas e com o propósito de habi-
litar militares da Marinha da Namíbia para serem empregados nas honras de portaló, 
durante a recepção ou despedida de autoridades, bem como para abrilhantar as ceri-
mônias internas nas unidades, foi iniciado, no dia 8 de junho de 2009, o primeiro Curso 
de Habilitação de Corneta e Apito para 15 militares provenientes de todas as OM da 
Marinha da Namíbia. A cerimônia de conclusão de curso ocorreu no dia 18 de setembro 
de 2009, presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Marinha da Namíbia, com a presença 
de representantes do Comando da Marinha da Namíbia, de representante do Grupo de 
Apoio Técnico da Armada e de militares FN namibianos. Um dos pontos marcantes da 
cerimônia foi a apresentação pelos formandos e banda de música de uma canção (letra 
e música) de autoria do 2º SG-FN-CT Rosinaldo Araujo Lima, a qual poderá vir a ser a 
Canção da Marinha da Namíbia. 

O PRIMEIRO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS FUZILEIROS 
NAVAIS NA NAMÍBIA

Depois do período de três meses do planejamento inicial, no dia 5 de outubro de 
2009, foi iniciado na região denominada Rooikop, área localizada no Deserto de Kalahari, 
distante 15km da cidade de Walvis Bay, o primeiro Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais da Namíbia.

A fase anterior à data de início foi utilizada para a ultimação de diversas 
situações pendentes, entre as quais se destacam o estabelecimento de alternativas 
para instalações e material, bem como o trabalho de adaptação e de tradução de 
toda a documentação do curso, realizado pela equipe de instrutores brasileiros 
e namibianos

Em razão de problemas administrativos relacionados ao retardo no apronto 
das instalações definitivas, o curso foi iniciado com os improvisos necessários; 
entretanto, sem comprometer o padrão de qualidade da formação do soldado 
Fuzileiro Naval.

Nesse sentido, foram utilizadas as seguintes construções: quatro alojamen-
tos (um deles para as instalações administrativas do curso, incluindo uma sala de 
aula; os outros três serviram de alojamentos dos pelotões de recrutas Fuzileiros 
Navais e de instalações administrativas para os instrutores da companhia); um 

Cerimônia de encerramento do 
primeiro Curso de Formação de 
soldados Fuzileiros Navais da 
Namíbia.

Adestramento Formatura

Curso de Habilitação de Corneta e Apito (C-HabCA)
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O Comandante da Marinha do Brasil 
presencia a Cerimônia de Incorporação 
do NaPa Brendan Simbwaye
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refeitório (utilizado alternadamente como rancho e sala 
de aula) e dois galpões (um para instruções práticas; 
outro onde foram realizadas obras de criação de com-
partimentos, adequadamente adaptados com emprego 
de divisórias, convertidos em escritórios e três salas de 
aula), todos cedidos pelo Exército namibiano.

Os 168 recrutas que iniciaram o C-FSD-FN eram 
oriundos do Exército namibiano, sendo selecionados pela 
Marinha da Namíbia. Nesse referido processo, foram 
considerados os melhores índices de aptidão física e as 
melhores notas do Curso de Formação de Soldados do 
Exército da Namíbia, realizado na Escola Militar de Oka-
jandia, cuja duração é de seis meses. Depois da conclusão 
do C-FSD-FN, os soldados Fuzileiros Navais integrarão 
a primeira CiaFuzNav do futuro Batalhão de Infantaria 
de Fuzileiros Navais da Marinha da Namíbia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a Namíbia possui vasta e rica 
costa marítima, aliado ao fato de, segundo a revista Jeune 
Afrique Economie, de 2008, vislumbrar-se como uma das 
grandes potências do continente africano, percebeu-se a 
necessidade da criação de uma tropa anfíbia, sediada na 
cidade de Walvis Bay, região por onde flui a maior parte 
da riqueza do país. Segundo necessidades do Ministé-
rio da Defesa da Namíbia, em primeiro momento, essa 
tropa está sendo instituída inclusive com capacidade de 
desenvolver serviço de patrulha marítima, para proteger 
os interesses nacionais da República da Namíbia em 
suas águas internas, mar territorial e ZEE, especialmente 
quanto à proteção dos recursos vivos e minerais da pla-
taforma continental. 

Atualmente, com três navios: o NS Oryx, o NS 
Lt Gen Dimo Hamaambo e sua mais nova aquisição, o 
NS Brendan Simbwaye, a Marinha da Namíbia planeja 
um crescimento em curto e médio prazo para o Corpo 
de Fuzileiros Navais da Namíbia, no qual se planeja a 
criação do BtlInfFuzNav para o ano de 2010, depois da 
chegada da equipe de assessores de Infantaria no início 
deste ano. Haverá continuidade do assessoramento na 
formação de soldados Fuzileiros Navais, sendo prevista 
a partir de 2013 solicitação de auxílio técnico-operacional, 
visando adquirir conhecimentos necessários em áreas 
específicas como, por exemplo, nas atividades de Ope-
rações Especiais, Engenharia, Artilharia, Comunicações 
e Blindados, com o propósito de estruturar o Corpo de 
Fuzileiros Navais da Namíbia.

A participação na criação desse Corpo de Fuzileiros 
Navais da Namíbia demonstra o quanto a Marinha do 
Brasil e o CFN estão preparados administrativa e opera-
tivamente, inclusive com condições de disponibilizar a 
nações amigas os conhecimentos sobre doutrina, orga-
nização, adestramento e equipamentos para condução 
de Operações de Fuzileiros Navais, contribuindo para 
projeção de nosso país nas áreas de Relações Internacio-
nais e de Política Externa.
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Em 6 de dezembro de 1966, ocorreu o mais grave dos acidentes envolvendo Fu-
zileiros Navais brasileiros durante a Operação Graviola, exercício de Assalto Anfíbio 
realizado no litoral de Pernambuco entre o Pontal do Cupe e Porto de Galinhas.

Uma fração do Pelotão de Pioneiros fazia o Movimento Navio-para-Terra (MNT) 
nas Embarcações de Desembarque de Viatura e Pessoal (EDVP). Essas potentes embar-
cações, então utilizadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), apesar de excelentes 
para desembarque nas praias, eram inerentemente inseguras, sem condições de se man-
terem flutuando no caso de ingresso significativo de água em seu interior. Havia nas 
laterais da rampa da EDVP dois ferrolhos que acionados manualmente pela guarnição 
constituíam-se no único mecanismo de travamento da rampa, baixada e içada por meio 
de cabo de aço (fig. 1).

 Na ocasião do exercício, o mar estava agitado, fazendo com que as EDVP ba-
tessem forte no costado do Navio Transporte Soares Dutra. Depois do transbordo de 
pessoal da quinta vaga, as EDVP se afastaram do navio. Na embarcação número dois 
da vaga, a rampa se abriu, possivelmente, em consequência da ruptura do cabo de aço 
que a acionava. A água invadiu o interior da embarcação na qual se encontravam 31 
Fuzileiros Navais armados e equipados. Isso provocou o afundamento rápido da EDVP, 
a cerca de 500m da praia. 

 O pessoal a bordo do navio, que a tudo assistiu, tentou lançar as balsas salva-
vidas; porém os dispositivos de liberação delas não funcionaram. Os cabos foram então 
cortados, mas as balsas praticamente se desfizeram quando eram infladas no mar. Isso 
decorreu em virtude de elas permanecerem arrumadas em cabides, expostas ao tempo, 

CF (FN) Sérgio Merola Junger

INVESTIGAÇÃO 
E PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES 
NO CFN
LIÇÕES APRENDIDAS NA 
OPERAÇÃO GRAVIOLA
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sendo degradadas pela salinidade e, provavelmente, por deficiente manutenção. Enquan-
to isso, os militares na água procuravam se desvencilhar do equipamento, para o que 
haviam se preparado. A maioria foi salva por mergulhadores e tripulantes dos navios, 
que lançaram boias e cabos aos náufragos. Porém, nove militares acabaram morrendo 
afogados. 

 Na ocasião, nenhum dos Fuzileiros Navais estava usando coletes salva-vidas 
para o MNT. O que hoje pode nos parecer um absurdo, na ocasião era procedimento 
normal, como podemos observar em fotos e documentos da época. A norma vigente 
determinava que apenas a guarnição das EDVP deveria vestir os coletes.

 As condições de mar também podem ter contribuído para o acidente, já que 
no diário de operações do Estado-Maior da Armada isso foi apontado como a causa da 
avaria de uma das EDVP. 

 Decorrente do acidente, algumas medidas foram adotadas pelo CFN:
tornou-se obrigatório o uso de coletes salva-vidas pela tropa durante o MNT por • 
superfície (fig. 2). Anos depois, eles também passariam a ser usados a bordo dos 
helicópteros durante o MNT helitransportado;
houve um incremento na prática da natação durante o treinamento físico-militar • 
(TFM). Na época, não havia piscinas na maioria das unidades e não era fácil 
dispor de recursos financeiros para a sua construção, já que eram associadas ao 
lazer; e
passou a ser praticada a natação utilitária, na qual o militar aprende se valer de • 
seus equipamentos para auxílio na flutuação. 

 

Certamente, outras medidas aqui não relacionadas foram adotadas e evitaram 
a ocorrência de acidentes similares ou a mitigação de seus efeitos, obtidas por meio de 
métodos empíricos e intuitivos. Embora hajam se mostrado eficazes na época, atualmente 
tais métodos não são considerados suficientes para a identificação e análise de todos os 
fatores contribuintes de um acidente. Se, na ocasião, alguns deles passaram despercebi-
dos, as soluções adotadas podem ter deixado brechas no que se refere à prevenção.

 Muitos de nós, Marinheiros e Fuzileiros Navais, desconhecemos essa trágica 
ocorrência e, o que é pior, as lições dela aprendidas. Isso pode significar que os fatores 
latentes para a ocorrência de um acidente similar permanecem à espreita, aumentando 
nosso risco operacional.

 Será observado adiante que hoje se encontram disponíveis métodos científicos 
para a prevenção de acidentes, capazes de garantir confiança na condução de nossas 

Operação Dragão I, em 1964: a tropa 
não usava colete salva-vidas duran-
te o Movimento Navio-para-Terra.

Operação Dragão III, em 1967: a 
tropa embarcada no Navio Trans-
porte Custódio de Mello vestindo 
os coletes salva-vidas, um ano 
após o acidente na Operação 
Graviola.

INVESTIGAÇÃO 
E PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES 
NO CFN

Figura 1 Figura 2
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atividades, que certamente envolvem perigos e riscos muitas vezes não identificados. 
Alguns deles, porém, já vêm bem assinalados como, por exemplo, no Manual do Opera-
dor da Viatura Blindada PIRANHA, um dos mais recentes meios adquiridos pelo CFN. 
Ali, é possível contar 60 advertências para o risco de morte, ferimentos ou danos mate-
riais durante a operação do blindado (fig. 3). Como sabemos não ser a mera existência 
delas suficiente para evitar acidentes, bem como reconhecendo que o ser humano erra, 
devemos em todos os níveis assumir o compromisso de impedir que recomendações 
dessa natureza sejam ignoradas ou descumpridas intencionalmente.

INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
NO CFN

A palavra “acidente” implica que o evento em questão é isolado e imprevisto. Esse 
é um dos motivos pelos quais sua investigação pode ser difícil, demorada e desgastante. 
Porém, o que a torna gratificante é que isso irá melhorar a segurança. Uma investigação 
minuciosa é absolutamente necessária para determinar a sequência de eventos que levou 
ao acidente e recomendar as ações corretivas para evitar sua reincidência. 

A publicação DGMM-3010 – Manual de Segurança de Aviação, embora destinada 
à atividade aérea na Marinha do Brasil (MB), apresenta ferramentas para a investigação 
e prevenção de acidentes, em consonância com o que é aplicado nas organizações mais 
eficientes no assunto. Nela, se encontram os seguintes fundamentos que norteiam as 
atividades de prevenção na MB:

O acidente nunca é fruto de uma causa isolada.•	
Todo acidente decorre da interação de diversos fatores, denominados “fatores 

contribuintes”. A investigação aprofundada desses elementos é necessária na exata 
medida em que possibilita a elaboração das recomendações de segurança, que são 
as principais ferramentas da prevenção.

Todo acidente tem um precedente.•	
Não existem muitas causas inéditas para os acidentes. Mesmo quando estas 

ocorrem, são de limitado interesse para a prevenção em razão de sua remota pro-
babilidade de repetição. De certa forma, pode-se dizer que todo acidente evidencia 
uma falha na prevenção no que se refere à elaboração, divulgação ou adoção das 
diversas recomendações de segurança originadas a partir de precedentes conheci-
dos. Um acidente que “quase” ocorreu é tão importante para a prevenção quanto 
aquele, de fato, ocorrido, pois é possível identificar diversos fatores contribuintes 
que também estariam presentes no acidente consumado. Tais fatores contribuintes 
por vezes podem ser detectados pela investigação de ocorrências menos graves ou 
pela análise de relatos de situações de perigo.

A ausência de acidentes não é sinônimo de segurança.•	
Muitos dizem que não precisamos nos preocupar com a prevenção de acidentes 

no CFN porque estes são raros. Porém, ao digitar “acidentes fuzileiros navais” na 

Figura 3
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barra de pesquisa do Google, verifica-se o quanto se falha na percepção desse as-
pecto: identificam-se acidentes em quantidades suficientes para despertar a atenção 
para o assunto.

A segurança é a resistência de uma organização aos riscos a que está exposta. 
Aquela em que acidentes não mais venham ocorrendo por circunstâncias excepcio-
nalmente afortunadas pode ser menos segura comparando-se a outra na qual houve 
por condições imprevisíveis.

Quanto ao ser humano, não existem “indivíduos seguros”, e sim “comportamentos 
seguros”, ou seja, a segurança é uma característica do desempenho de cada indivíduo, 
portanto, sofre continuamente influência de variáveis individuais, psicossociais e 
organizacionais, assim como de aspectos fisiológicos e psicológicos.

Prevenir acidentes é prevenir o erro humano.•	
A história tem demonstrado que à medida que os materiais e tecnologias se 

aperfeiçoam, tornando-se mais confiáveis, o erro humano em suas diversas formas 
tem-se mostrado como principal fator contribuinte para os acidentes. Quando há uma 
falha de material, fica patente a possibilidade de em algum momento de seu projeto, 
fabricação ou manuseio alguém haver cometido algum tipo de erro ou ela decorre 
do emprego do material fora das especificações para o que foi projetado.

Abordagens punitivas para o erro humano são incompatíveis com o relato •	
voluntário de perigos.
Acidentes graves ou fatais são ocorrências relativamente raras. Portanto, a pre-

venção deles não pode depender apenas das investigações daquelas ocorrências. 
Somente a consolidação de uma cultura de relato voluntário de perigos ou incidentes 
menos graves pelos membros de uma organização poderá proporcionar um retrato 
fidedigno, atualizado e consistente das ameaças encontradas. Todavia, essa cultura 
será enfraquecida, ou mesmo anulada, caso seja evidenciada qualquer correlação 
entre relatos voluntários de perigo e sanções disciplinares.

A investigação em prol da prevenção de acidentes.•	
A esta altura, cabe ressaltar que a investigação em pauta não deve estabelecer 

qualquer relação com a de um inquérito policial, conduzida por outros setores de 
uma organização. Pelo contrário, a investigação de nosso estudo não tem caráter 
punitivo e deve dispor de medidas de segurança jurídica para evitar que forneça 
elementos para a apuração de um crime e a formação da culpa. Aqui, ela realiza o 
levantamento minucioso dos fatores contribuintes de um acidente, visando à obtenção 
de aprendizado para a prevenção. A partir da conclusão de uma investigação, serão 
elaboradas as recomendações de segurança capazes de evitar a repetição daqueles 
fatores contribuintes.

O ERRO  HUMANO - JAMES  REASON EXPLICA 
OS ACIDENTES

Diversas abordagens são usadas para se explicar as causas de um acidente. Uma 
delas é o Modelo Reason, desenvolvido pelo Professor James Reason, da Universidade 
de Manchester. Ele estabeleceu que o acidente ocorre depois de um evento desfavorável 
conseguir vencer simultaneamente uma série de barreiras que constituem as “defesas 
organizacionais”. Esse modelo é conhecido como “queijo suíço”, em alusão às diversas 
falhas existentes nas barreiras. Logo,de modo geral, permite determinar a causa raiz 
de um acidente desde os níveis hierárquicos superiores de uma organização, muito 
distante, portanto, das falhas individuais de desempenho. 

As falhas nessas defesas podem ser classificadas como ativas ou latentes. A 
primeiras são aquelas cujo efeito é direto e imediato. São cometidas por indivíduos 
na “ponta da linha” ou em contato direto com o sistema. As outras são decisões nas 
esferas gerencial e organizacional, tomadas por indivíduos sem contato direto com o 
sistema, tanto no tempo como no espaço, podendo permanecerem ocultas por longos 
períodos, antes de as defesas do sistema serem vencidas. 

O modelo evidencia que as falhas individuais, classificadas como “erros huma-
nos”, permeiam todas as barreiras erguidas para se evitar acidentes, assim como que 
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estes acontecem por motivos que não se limitam à falha de desempenho do operador 
no “final da linha”.

É praticamente impossível eliminar simultaneamente todas as falhas nas de-
fesas, pois estas se revelam em locais e momentos aleatórios. Portanto, um trabalho 
de prevenção eficaz deve procurar não só identificar e eliminar sistematicamente as 
falhas ativas e latentes como também interpor mais defesas organizacionais entre os 
eventos desfavoráveis e o potencial acidente, a fim de reduzir a probabilidade de que 
estes não sejam contidos por, pelo menos, uma das defesas. Segundo Reason, são 
quatro as barreiras:

fatores organizacionais•	 : retratam todas as decisões tomadas em níveis hierár-
quicos mais elevados, como os dos comandantes, dos diretores e dos fabricantes. 
Reflete os processos e o clima organizacional desses indivíduos;
supervisão	deficiente•	 : engloba aquela das atividades de uma organização, como 
o funcionamento, a manutenção e o treinamento;
condições para atos inseguros•	 : incluem aspectos como mau tempo, fadiga, 
estresse, práticas operacionais e de manutenção etc; e
atos inseguros:•	  relaciona os atos e omissões do operador, que são a causa 
determinante do acidente. Eles decorrem de erros (de percepção, operação ou 
manutenção) e de violações de regras (rotineiras ou não).
Embora não prevista no Modelo Reason tradicional, adota-se uma quinta bar-

reira, direcionada para a redução da gravidade das consequências de um acidente. Ela 
incorpora os equipamentos de proteção individual, controle de avarias e primeiros 
socorros.

Para facilitar o entendimento das barreiras e de suas falhas, os fatores contri-
buintes identificados no acidente da Operação Graviola, relatados anteriormente, 

foram enquadrados em suas respectivas barreiras, conforme a  figura 4.

Figura 4. O Método Reason 
aplicado ao acidente na 
Operação Graviola.
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REFERÊNCIAS PARA UMA DOUTRINA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Ao se estudar a prevenção de acidentes na MB, a principal referência no assunto 
é o já citado Manual de Segurança de Aviação. Seus conceitos ligados à investigação 
e à prevenção de acidentes poderiam ser facilmente adaptados para uso no CFN. O 
documento apresenta, por exemplo, os conceitos do Gerenciamento do Risco Opera-
cional, do Fator Contribuinte, do Programa de Prevenção de Acidentes, do Relatório 
de Prevenção (antigo Relatório de Perigo) e detalha a organização e o funcionamento 
do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da MB. 

Outro documento fundamental no assunto, existente há muitos anos na Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE), é a NORFORESQ 30-03A – Prevenção de Acidentes 
em Atividades Operativas e Exercícios no Âmbito da FFE, cujo propósito é “esta-
belecer normas de segurança e procedimentos para o registro de fatos e condutas 
consideradas perigosas que possam pôr em risco a tropa e o material, por ocasião de 
atividades operativas e exercícios, a fim de que, depois de análise detalhada, sejam 
adotadas medidas voltadas para correção das irregularidades, diminuindo, assim, a 
probabilidade de acidentes”. Embora estabeleça importantes medidas como o Relató-
rio de Perigo (atualmente, Relatório de Prevenção), Normas de Segurança, Oficial de 
Segurança e Comissão de Investigação, sua esfera de aplicação é limitada aos meios 
daquela Força. 

Ao se buscar referências no United States Marine Corps (USMC), localizamos o 
site do Naval Safety Center (NSC) — Centro de Segurança Naval — (www.safetycenter.
navy.mil), o qual na seção Ashore possibilita a conexão com os marines e sua revista 
Ground Warrior, editada pela Marine Corps Safety Division (Divisão de Segurança do 
USMC), cuja apresentação elucida sua finalidade:

Acidentes desperdiçam vidas, tempo e dinheiro. O propósito desta revista é 
alertar os Fuzileiros Navais dos acidentes e riscos vivenciados e identificados por 
seus companheiros. O estudo destas lições aprendidas possibilita aumentar o nível 
de alerta e identificar ferramentas que todos possam empregar para evitar acidentes 
similares e afastar os riscos.

O site do NSC disponibiliza textos, publicações, fotos e vídeos voltados para a 
prevenção de acidentes, inclusive no período pós-expediente, o que abrange acidentes 
de trânsito, domésticos e no lazer. 

Na MB, o setor que mais desenvolveu a prevenção de acidentes foi o SIPAAerM 
– Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha, órgão 
encarregado de disseminar e desenvolver a mentalidade de segurança de aviação 
na MB, aperfeiçoando continuamente suas ferramentas e técnicas de gestão a fim de 
preservar vidas e recursos materiais. Embora direcionado para a Aviação Naval, o 
SIPAAerM emprega conceitos e ferramentas plenamente aplicáveis aos demais setores 
da MB.

No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Norma 
Reguladora nº 5, regula a atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA). Esta tem como objetivo a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do 
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação 
da vida. Segundo a norma, devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la 
em regular funcionamento nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia 
mista e órgãos da administração direta e indireta, entre outras. 

Na MB, existe CIPA em diversas unidades, estruturadas e funcionando conforme 
as normas do MTE. No CFN, podemos encontrar uma CIPA no Centro de Reparos e 
Suprimentos Especiais do CFN em razão da atividade industrial da OM. Também se 
verificam tais comissões no Arsenal de Marinha e nas Bases Navais. Porém, as ativi-
dades de prevenção por elas conduzidas podem ser consideradas modestas quando 
comparadas com as do SIPAAerM.
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PALESTRA DO SIPAAerM NO  
AUDITÓRIO DO CGCFN

Em agosto de 2009, no auditório do Comando-Geral 
do CFN, foi realizada uma palestra pelo SIPAAerM, sob o 
título Segurança Operacional, para a qual foram convidados 
representantes da FFE. Na oportunidade, se expuseram os 
principais conceitos sobre o assunto, bem como estudos de 
casos de acidentes envolvendo Fuzileiros Navais. Além disso, 
foram apresentadas as seguintes ferramentas empregadas por 
aquele serviço na prevenção de acidentes:

adestramento•	 : permite ao militar conhecer e manter-se 
atualizado nos procedimentos e normas vigentes. Ao 
realizar exercícios visando à prontidão para o emprego, 
ele acaba desenvolvendo sua técnica, que é diretamente 
proporcional à segurança operacional; 
palestras•	 : visam manter aguçadas as atenções do pes-
soal para a segurança, evitando-se a “complacência da 
normalidade” e mantendo-se elevada a consciência 
situacional; 
vistorias•	 : pretendem buscar e identificar os potenciais 
de perigo, com o propósito de eliminá-los;
relatórios de prevenção•	 : conhecidos anteriormente 
como Relatórios de Perigo, identificam os perigos, 
possibilitando ao oficial de segurança a diminuição do 
risco, quebrando com isso a sequência de eventos que levaria ao acidente. No 
CFN, esse conceito está inserido na NORFORESQ 30-03A;
periódicos•	 : sua finalidade é promover a Cultura de Segurança Operacional. No 
caso da Aviação Naval, tal procedimento é realizado por meio da Revista da Aviação 
Naval e do jornal O Convoo. Já o CFN, visando a essa divulgação, utiliza as revistas 
Âncoras e Fuzis e O Anfíbio. Como já foi relatado neste trabalho, o USMC dispõe 
da revista Ground Warrior, totalmente dedicada ao assunto (fig. 5);
pesquisa de clima•	 : a técnica já empregada pelo SIPAAerM é usual no USMC, 
que mantém uma página na internet intitulada Climate Assessment Survey System 
(CASS) – (fig. 5). O clima 
de Segurança Operacional 
decorre de aspectos como 
liderança, ética, rotação de 
pessoal, falta de recursos 
financeiros, moral e ativida-
de fim. Em 2008, ao serem 
analisadas as ocorrências 
aeronáuticas da MB, foi apu-
rada grande incidência dos 
fatores contribuintes “pres-
são externa”, “consciência 
situacional”, “cultura orga-
nizacional” e “resignação”. 
Tudo isso está relacionado 
ao aspecto psicológico dos 
fatores humanos, reforçando 
o entendimento de que um 
diagnóstico organizacional, 
obtido por meio de instru-
mentos como pesquisas de 

Figura 5. A revista Ground 
Warrior,  do USMC, é 
totalmente dedicada à 
prvenção de acidentes. 
Diversos artigos nela 
publicados são de interesse 
do CFN.

Figura 6. A página do USMC 
na internet que é voltada 
para a Pesquisa de Clima.
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clima e cultura organizacional, permitirá a criação de defesas em pontos nos quais 
uma unidade não consiga corresponder às demandas operativas; 
simpósios de seguranç•	 a: visam a difundir assuntos da Segurança Operacional de 
interesse da comunidade. O SIPAAerM realiza seu simpósio a cada dois anos. O 
de 2009, realizado em novembro na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, incluiu 
palestrantes de outras forças, operadores da aviação civil e estrangeiros;
Gerenciamento do Risco Operacional (GRO)•	 : ferramenta empregada para 
reduzir os riscos inerentes às operações militares, consagrada no jargão militar 
sob a sigla em inglês ORM (Operational Risk Management). Todos os fundamentos 
do GRO constam do Manual de Segurança de Aviação e são plena e facilmente 
aplicáveis no CFN; e
Programa de Prevenção de Acidentes (PPA)•	 : conjunto de atividades planejadas 
por uma organização, consolidado em um documento para se contrapor às suas 
“hipóteses de acidente”, normalmente abrangidas pelo período de um ano.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Ao final deste trabalho, ao se aplicar no contexto do acidente da Operação Gra-• 
viola os conceitos apresentados, podem-se relacionar algumas recomendações 
para reduzir a probabilidade da ocorrência de acidentes similares ou atenuação 
da gravidade de suas consequências: 
aperfeiçoar os treinamentos de sobrevivência no mar para FN, com ênfase no • 
abandono do navio, uso de coletes salva-vidas e permanência. Muitas vezes, 
por ocasião do embarque da tropa nos navios, isso tem sido cumprido de modo 
rápido e superficial;
incrementar e incentivar a prática da natação nas Unidades. Segundo o manual • 
“Normas sobre Treinamento Físico Militar (TFM), Teste de Avaliação Física e Teste 
de Suficiência Física na Marinha do Brasil”, a natação deveria ser praticada pelo 
menos duas vezes na semana, o que é algo muito difícil de ocorrer, principalmente 
pela falta de locais apropriados. Há casos em que os militares só comparecem à 
piscina por ocasião dos testes de avaliação física;
utilizar uma sistemática de manutenção dos equipamentos de salvamento, como • 
coletes e boias;
empregar um método de gerenciamento do risco operacional e desenvolver as • 
planilhas de risco correspondentes ao emprego de cada unidade ou grupamento 
operativo; 
documentar todos os incidentes e acidentes ocorridos no CFN, permitindo com • 
esse procedimento a investigação para a prevenção, a criação e ampliação de um 
banco de dados, bem como a disseminação das lições aprendidas e recomenda-
ções de segurança; e
adotar no CFN uma doutrina de investigação e de prevenção de acidentes, dis-• 
pondo de uma organização específica para esse fim.

CONCLUSÃO
Como foi observado, é muito importante que em futuro breve seja analisada a 

criação de um setor encarregado da investigação e da prevenção de acidentes no CFN. 
O ideal é que ele atue a partir do mais elevado nível hierárquico da organização, em 
moldes semelhantes aos aplicados no USMC. Outras importantes medidas incluem a 
elaboração de um manual doutrinário sobre o assunto, a criação de cursos e treinamentos, 
a participação em intercâmbios e a obtenção de uma base de dados capaz de orientar 
uma política de prevenção de acidentes no Corpo. Assim, passaríamos a contar com 
barreiras adicionais, erguidas para impedir acidentes ou minimizar seus efeitos, bem 
como tapar boa quantidade dos furos existentes em nosso “queijo suíço”. 
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CF(FN) Anderson da Costa Medeiros

OS DESAFIOS DA
DESMINAGEM
HUMANITÁRIA

“As minas são os soldados perfeitos. 
Estes nunca dormem, nunca pedem 
dinheiro ou comida, nunca falham 
e jamais se queixam da missão ou 

se preocupam com as vítimas. Eles 
podem permanecer em guarda por 
trinta anos ou mais. As minas são 

muito difíceis de localizar e são 
muito econômicas.”

Pol Pot1

1   Militar e político cambojano, Pol Pot nasceu em 19 de maio de 1928. Em 1960, filiou-se ao Partido 
Popular Revolucionário Khmer, posteriormente denominado Partido Comunista Khmer. Em 1963, 
organizou o grupo guerrilheiro “Khmer Vermelho”. Em 1975, depois do golpe de Estado de 1970, 
assumiu o governo do Camboja, forçando a população a trabalhar no campo. Deposto em 1979 com 
o apoio do Vietnã, desencadeou nova guerrilha contra o Governo. Caracterizou-se pelo regime auto-
ritário, pela crueldade e pelo assassinato de famílias inteiras, de monges budistas e de seus próprios 
colaboradores.
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As minas terrestres foram criadas pelos espanhóis no século XVI, com o objetivo 
de destruir os muros das fortalezas. Entretanto, a partir da Primeira Guerra 
Mundial foram usadas sistematicamente contra carros blindados. Sua apli-
cação específica contra tropas inimigas ocorreu na Segunda Grande Guerra 

e não só mudou o rumo dos confrontos terrestres como incentivou seu uso nos conflitos 
depois da segunda metade do século XX. Pela facilidade de emprego, pela capacidade 
para deter o avanço de tropas inimigas, pela rápida proteção proporcionada e pelos 
baixíssimos custos, as minas antipessoal (MAP) foram utilizadas na África, na Ásia, na 
antiga União Soviética, no Oriente Médio e no continente americano. As MAP podem 
ser consideradas uma das mais cruéis armas de guerra, pois atuam por longo período 
de tempo e, mesmo depois do término do conflito, continuam vitimando soldados e não 
combatentes — agricultores, mulheres e crianças inocentes —, impondo-lhes pesado 
fardo de restrições físicas, econômicas e sociais.

Por essas razões e fruto de intensa campanha internacional, em 3 de dezembro de 
1997, na cidade de Ottawa, ocorreu a Convenção Sobre a Proibição de Minas Antipes-
soal (também denominada Tratado de Ottawa). Disponibilizado aos estados membros 
da Organização das Nações Unidas (ONU), o Tratado de Ottawa entrou em vigor em 
1º de março de 1999, sendo já ratificado por 156 países, que se comprometeram a não 
empregar, fabricar, comercializar, transferir, ou armazenar as MAP, bem como a destruir 
as existentes. Entre os países que não ratificaram o Tratado de Ottawa estão incluídos 
os Estados Unidos, a China, a Índia e a Rússia.

Por muitos anos, as Forças Armadas, com o apoio da indústria bélica e com a 
autorização de seus governos, lançaram os campos minados (CM). As razões para o 
emprego das MAP eram diversas: reduzir a ameaça de infiltração a partir das fronteiras 
nacionais; proteger instalações militares e industriais ou garantir o uso de antenas de 
comunicação, torres de transmissão de energia elétrica, pontes e estradas estratégicas.

Mais recentemente, grupos à margem da lei, com minas artesanais à base de ex-
plosivos de fabricação caseira ou obtidos ilegalmente, têm utilizado essa terrível arma. 
Essas minas são normalmente denominadas artefatos explosivos improvisados (AEI).

A desminagem humanitária (DH), diferentemente da desminagem militar, cuja 
finalidade é destruir minas localizadas para abrir passagens seguras para as tropas, tem 
como objetivo a destruição total das minas existentes, com propósitos humanitários, a 
qual permita restituir terras para utilização pela população civil. Daí, seu trabalho abran-
ger a limpeza de áreas contaminadas por MAP/AEI e também a destruição de munições 
falhadas (granadas, morteiros, mísseis etc.) as quais, de igual forma, constituem grande 
ameaça pós-conflito. Estas são denominadas munições sem explodir (Muse). Segundo a 
ONU, anualmente cerca de 15 a 20 mil pessoas tornam-se vítimas de MAP, AEI e Muse 
remanescentes de conflitos armados.

Tratado de Ottawa - Países 
signatários (em azul)
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Tais enfrentamentos, na América Central, deixaram um triste legado de mais de 
100 mil MAP.1

Na América do Sul, as MAP foram empregadas na fronteira entre o Peru e o 
Equador, em 1995, assim como na Colômbia, onde a guerrilha continua lançando minas 
artesanais até os dias de hoje.

Nas próximas páginas, poderão ser constatados os esforços da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e da Junta Interamericana de Defesa (JID) na procura de 
soluções definitivas para o problema da DH no continente americano, a participação 
da Marinha do Brasil e do Corpo de Fuzileiros Navais nesse esforço, a situação na Co-
lômbia (país atualmente com o maior número de vítimas de MAP por dia) e, por fim, 
uma análise prospectiva dos desafios da desminagem humanitária.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA

Em 1990, a OEA criou o programa Ação Integral contra Minas Antipessoal (AI-
CMA), com o objetivo de auxiliar os países do continente americano a destruírem as 
MAP, AEI e Muse em seus territórios e de restabelecer as condições de segurança, de 
produtividade e de desenvolvimento, incentivando os programas de assistência médica, 
psicológica e social às vítimas, além de assegurar o Direito Internacional Humanitário 
nas comunidades afetadas.

Esse programa, em apoio aos países receptores (países membros afetados por arte-
fatos explosivos), conta com a participação e a assessoria técnica da JID, bem como com 
suporte financeiro de países doadores de fundos. A JID tem atuado como componente 
operativo e técnico do programa, organizando e coordenando as missões responsáveis 
pelo monitoramento e pela certificação dos trabalhos de DH nos países receptores.

Sua missão consiste em prestar assessoria técnica à OEA e a seus estados mem-
bros sobre os assuntos militares e de defesa no hemisfério. Na assessoria ao programa 
AICMA, a JID utiliza como marcos regulatórios legais os acordos celebrados entre a 
OEA e os países receptores, o Tratado de Ottawa e as diretivas aprovadas pelo Conselho 
de Delegados. Para cumprir a missão, executa as seguintes tarefas:2

controlar e coordenar as missões de DH nos países receptores;• 
selecionar e credenciar os militares indicados pelos países membros da JID como • 
monitores interamericanos (MI); e
certificar os cursos de formação de desminadores nacionais e os procedimentos • 
utilizados nas frentes de desminagem.
Dos 34 países que compõem a OEA, a JID conta atualmente com 27 países mem-

bros e mais três países observadores (China, Dinamarca e Espanha), com realização de 
operações de DH na Nicarágua, em Honduras, na Costa Rica, na Guatemala, no Equador, 
no Peru, no Suriname e na Colômbia.

 
O CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS E A DESMINAGEM HUMANITÁRIA

A Marinha do Brasil, por meio de seus oficiais e praças do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), participou de operações de DH pela primeira vez em 16 de outubro de 
1994. Na ocasião, o CFN enviou um oficial e dois suboficiais engenheiros militares à 
Nicarágua em apoio ao plano de desminagem da OEA e da JID para aquele país. Em 
maio de 1996, esse projeto de desminagem deu origem à Missão de Assistência para 
Remoção de Minas na América Central (Marminca) que, desde sua criação até o corrente 
ano, contou com a participação de 25 oficiais e 19 praças do CFN no monitoramento das 
atividades de DH na América Central.

Em 8 de fevereiro de 1995, foi ativada a United Nations Angola Verification 
Mision (Unavem-III), e pela segunda vez o CFN enviou militares para uma missão de 
DH. De 1995 a 1997, 8 oficiais e 152 praças Fuzileiros Navais participaram de ações de 
monitoramento e de assessoramento técnico aos trabalhos de DH em Angola, superando 
dificuldades logísticas, instabilidades políticas, condições climáticas adversas e doenças 
endêmicas.

1   Fonte: Junta Interamericana de Defesa (www.jid.org).
2   Fonte: Junta Interamericana de Defesa (www.jid.org).
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Em 1º de maio de 2002, foi criada a Missão de Assistência para Remoção de Minas 
na América do Sul (Marminas), com propósito de eliminar as minas terrestres lançadas 
durante o Conflito de Cenepa, oriundo de divergências de fronteiras entre o Peru e o 
Equador. A Marminas tem a responsabilidade de realizar o monitoramento internacional 
das operações de DH nos dois países e hoje contabiliza a participação de 15 oficiais e 1 
suboficial do CFN.

A missão de DH mais recente da JID foi atribuída ao Grupo de Monitores In-
teramericanos na Colômbia (GMI-CO). Criado em 1º de março de 2006, com a árdua 
missão de realizar o monitoramento internacional de DH em país ainda sob os efeitos 
de um conflito armado, com grande variedade topográfica e climática e contaminado 
tanto por minas convencionais como por improvisadas, o GMI-CO já registra em suas 
fileiras a colaboração de dois oficiais e três suboficiais do CFN.

Pelos resultados alcançados, pelo número de comunidades que deixaram de viver 
sob a tenebrosa ameaça das MAP e pela experiência acumulada desses oficiais e praças 
do CFN, a Marinha do Brasil hoje se orgulha da contribuição no esforço internacional 
para extirpar o sofrimento causado pelas minas e pela chefia das seguintes missões de 
DH da JID:

CMG (FN) Renê Rosa de Jesus — chefe da Marminas (2005-06);• 
CMG (FN) José Roberto Nunes da Silva — chefe da Marminas (2007-08);• 
CMG (FN) Normando Bona do Nascimento — chefe da Marminca (2008-09);• 
CF (FN) Antonio Luiz Koji Ogoshi — chefe da Marminas (2009-10); e• 
CF (FN) Anderson da Costa Medeiros — chefe do GMI-CO (2009-10).• 

A LUTA CONTRA AS MINAS ANTIPESSOAL NA COLÔMBIA

Por mais de 50 anos, a República da Colômbia tem lutado contra grupos armados 
ilegais, tais como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Exército de 
Libertação Nacional (ELN) e outros. Ao longo desse tempo, tanto as forças militares 
quanto os grupos armados fizeram uso de MAP e AEI, tornando a Colômbia hoje o país 
com o maior número de vítimas dessas terríveis armas e o único da América Latina onde 
ainda são lançados AEI de forma irregular, intensiva e indiscriminada, nas proximidades 
de escolas, fontes de água, estradas e plantações.

A contaminação de MAP, Muse e AEI na Colômbia não só ameaça a integridade 
física do cidadão como afeta o desenvolvimento socioeconômico do país, pois 88% das 
vítimas são crianças ou jovens em idade produtiva.

Na zona rural, famílias inteiras têm abandonado suas casas e lavouras depois de 
sofrerem os nefastos efeitos das MAP, seja pela ameaça à segurança, restrição à mobili-
dade, impedimento de acesso aos serviços básicos (saúde, educação, água, comércio e 
recreação), seja pela morte ou mutilação de seus entes queridos.

Segundo o Programa Presidencial de Ação Integral contra Minas Antipessoal 
(PAICMA),3 de 1990 a 2008, foram registrados acidentes com MAP/AEI em 686 dos 

3   Órgão do governo coordenador das ações de desminagem humanitária na Colômbia.

Jovens e crinças são 
vítimas das MAP 
diariamente.
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1.098 municípios colombianos, perfazendo um total de 7.974 vítimas. Destas, 65% eram 
militares e 35% civis; 78% ficaram mutiladas e 22% morreram; 5% eram mulheres e 
9,8%, crianças.

Procurando uma solução para o sofrimento do povo, o governo colombiano ra-
tificou o Tratado de Ottawa, com vigência em 1º de março de 2001, comprometendo-se 
a cessar a fabricação de MAP, a destruir aquelas armazenadas e a limpar os 35 campos 
minados de proteção de suas bases militares até março de 2011, conforme o Artigo 5º do 
tratado. Simultaneamente, iniciou um processo de capacitação de pessoal militar e de 
aquisição de equipamentos específicos para ativação de uma companhia de desmina-
gem humanitária (CiaDH) de suas forças militares. Como parte desse esforço nacional, 
o Governo solicitou apoio à OEA e, desde 2006, conta com o apoio técnico do Grupo 
de Monitores Interamericanos da JID (GMI-CO) e com o suporte financeiro de países 
doadores, como Estados Unidos da América, Canadá, Inglaterra, Espanha e Japão. Atu-

almente, a CiaDH dispõe de seis 
pelotões de DH dos quais, com 
o devido assessoramento técnico 
e monitoramento do GMI-CO, 
três estão atuando nos CM de 
bases militares e terminarão seus 
trabalhos oito meses antes do 
prazo previsto. Três deles estão 
atuando em CM de atenção às 
comunidades.

                    
Os CM de atenção às co-

munidades são os que mais 
demandam atenção por parte do 

Governo, das forças militares e do GMI-CO, pois os AEI representam séria e cotidiana 
ameaça às comunidades rurais. De fabricação artesanal, com poucos ou sem componen-
tes metálicos e podendo ser enterrados até 50cm no solo, são de difícil detecção pelos 
pelotões da CiaDH, sendo este um dos desafios da DH na Colômbia. Enquanto nos 
CM de Bases Militares se prevê a finalização dos trabalhos de desminagem para 2010, 
com o prosseguimento do conflito na Colômbia não há como presumir o término dos 
trabalhos em atenção às comunidades, daí a estimativa inicial da JID para a atuação do 
GMI-CO até o ano de 2017.

O GRUPO DE MONITORES INTERAMERICANOS NA COLÔMBIA

Nesse contexto de conflito, em 1º de março de 2006, foi criado o Grupo de Moni-
tores Interamericanos na Colômbia (GMI-CO), com a missão de prestar apoio técnico às 
agências de desminagem humanitária da Colômbia e às atividades desenvolvidas pelo 
PAICMA. Para cumprir esse encargo, o GMI realiza as seguintes tarefas:

monitoramento• : consiste em observar e “assegurar a qualidade” dos trabalhos de 
desminagem, in loco, segundo normas internacionais e protocolos nacionais de 
DH, registrando, consolidando e relatando os resultados das operações de DH;
capacitação• : engloba as atividades de instrução e avaliação durantes os cursos 
ministrados aos militares colombianos, selecionados para comporem os pelotões 
da CiaDH;
treinamento• : reúne a execução de procedimentos de desminagem e de evacu-
ação médica por ocasião do início de novas frentes de trabalho ou a reciclagem 
de conhecimentos;
certificação• : envolve tanto a diplomação dos militares colombianos que satisfa-
toriamente concluíram os cursos de DH como a elaboração e a distribuição dos 
diversos documentos de trabalho de campo, atestando o rigoroso cumprimento 
das normas internacionais de DH; e
assessoria técnica• : comporta a análise de situações e problemas específicos de 
DH verificados no decorrer dos trabalhos, em apoio às agências de desminagem 
humanitária.

Um pelotão de DH.
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Componentes do GMI-CO

Mostruário 
de próteses - 
Seminário Nacional 
de Desminagem 
Humanitária
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Desminador

Artefato
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Monitoramento
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Ao longo de três anos e meio de trabalhos de DH, de forma progressiva, muitos 
foram os resultados alcançados pelas forças militares colombianas, apoiadas pelo GMI-
CO, com 349 famílias beneficiadas em cinco estados do país.4

No estado de Bolivar (comunidade 
de Bajo Grande), 120 famílias retornaram às 
suas casas, e no estado de Meta (comunidade 
de Caño Amarillo), a população voltou a 
frequentar a escola estadual.

4   Fonte: Programa Presidencial de Ação Integral contra Minas Antipessoal.

Início dos trabalhos: 11/12/07

Término dos trabalhos 15/11/08

Bajo Grande antes

Monitoramento Capacitação

Certificação Assessoria Técnica

Bajo Grande
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O PAICMA, em junho de 2009, traçou 
um plano para aumentar a capacidade e a 
diversificação de seus meios de DH. As ações 
traçadas compreendem a ativação de mais 
oito pelotões de DH e a criação do Batalhão 
de Desminagem Humanitária (BtlDH); a 
elaboração dos protocolos, assim como a 
respectiva implementação das técnicas de 
desminagem canina (TDC) e de desminagem 
mecânica (TDMec), e a normatização para 
seleção e credenciamento de empresas civis 
para a realização do DH na Colômbia.

Em outubro de 2009 iniciou-se o Cur-
so de Capacitação do 7º Pelotão de DH, com 
a supervisão, a avaliação e a certificação do 
GMI-CO. O BtlDH já possui um comandante 
nomeado e deverá ser ativado até dezem-
bro. Na Escola de Engenheiros Militares, 
seguem os treinamentos de cães e de seus 
adestradores.

Início dos trabalhos: 19/01/09

Adestramento de cães

Término dos trabalhos 15/11/08

Monitoramento Capacitação

Certificação Assessoria Técnica

Término dos trabalhos: 20/04/09
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A Colômbia recebeu em agosto de 2009 um equipamento “Varre-Minas” (Mini Mi-
neWolf, de fabricação alemã), doado pelo Japão e que foi empregado ainda naquele ano.

Contudo, um dos assuntos mais complexos desse plano é a realização de DH 
por empresas e organizações civis. Hoje, muitas são as empresas com larga experiência 
em desminagem, e algumas delas têm participado ativamente do processo de estabe-
lecimento do marco regulatório do governo colombiano para exploração do “mercado 
de desminagem humanitária” por empresas civis.5 Entretanto, a participação de tais 
entidades na Colômbia levanta os seguintes questionamentos:

como garantir a segurança dos funcionários civis em um país sob conflito?• 
como realizar o monitoramento e a certificação dos trabalhos?• 
como coordenar e distribuir as frentes de trabalho de DH entre as forças militares • 
e as empresas civis?  e
qual seria a participação da JID nesse tipo de desminagem?• 

OS DESAFIOS DA DESMINAGEM HUMANITÁRIA NOS DIAS ATUAIS

As presentes dificuldades verificadas no processo de desminagem na Colômbia 
talvez venham a ser os desafios da desminagem humanitária mundial em futuro pró-
ximo.

Com a conscientização global dos terríveis efeitos das MAP, a comunidade in-
ternacional tem criado mecanismos para extirpar esse mal que tem afetado de forma 
indiscriminada homens, mulheres, jovens e crianças. Esse procedimento, a médio e 
longo prazo, deverá reduzir significativamente o emprego de minas convencionais. O 
desafio então será a destruição segura dos AEI que, dependendo da crueldade e genia-

5 Alguns exemplos: Mines Advisory Group (MAG); National Commission Demining 
and Rehabilitation (NCDR) — Jordânia (www.ncdr.jo); Cambodian Mine Action 
Authority (www.cmaa.gov.kh); Danish Demining Group (ONG dinamarquesa) e 
Operation Save Innocent Lives (Osil — ONG do Sudão do Sul).

Mini Mine Wolf MMW 240

Artefato tipo seringa Artefato tipo cilindro
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lidade de seus criadores, são mais violentos e devastadores do que as MAP, bem como 
de difícil detecção.                                

Outro desafio está na obtenção de recursos para a qualificação do pessoal e, nota-
damente, para a aquisição dos sofisticados e onerosos meios de detecção e destruição de 
MAP e AEI. Ainda que o programa AICMA venha buscando em países doadores recursos, 
estes são insuficientes e muitas vezes são priorizados os projetos sociais do programa, 
ficando as missões de DH da JID e as forças militares nacionais em segundo plano.

Finalmente, o ingresso maciço de empresas e organizações civis no “mercado de 
desminagem mundial” coloca em questionamento a necessidade — e os custos decor-
rentes — de preparar tropas militares, de adquirir modernos meios de desminagem e, 
até mesmo, de monitoramento militar internacional da JID, uma vez que tal atividade  
caracteriza-se pelo caráter eminentemente humanitário, voltado às comunidades afe-
tadas por MAP.

Em meio a esses desafios e questionamentos, resta a certeza de que os exércitos 
nacionais dos países afetados por MAP, a JID e suas missões de desminagem na Co-
lômbia, na Nicarágua, no Peru e no Equador, assim como o Brasil (país membro da JID, 
com a maior participação de militares na DH no continente americano) estarão sempre 
prontos a seguir, imbatíveis e incansáveis, na perigosa, sacrificante e nobre missão de 
SALVAR VIDAS. Em cada mina destruída, em cada sorriso de um niño campesino que 
retorna a sua casa e a sua escola, em cada pai de família que feliz retorna a seu trabalho 
na lavoura abandonada e em cada mãe a qual, com segurança, vai ao poço buscar água 
para sua família, os militares brasileiros que atuam como monitores interamericanos 
da JID compreendem a relevância da missão e renovam sua esperança em um mundo 
completamente livre das minas antipessoal. Quanto ao Corpo de Fuzileiros Navais 
somente nos cabe reafirmar que também na desminagem humanitária: ADSUMUS!

Artefato tipo seringa Artefato tipo cilindro
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CF(FN) Alexandre Aballo Nunes

Instalações da EOPAZ no CIASC

Escola de Operações 
de Paz do Corpo de 
Fuzileiros Navais 
(EOPazCFN)
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ORIGEM E CRIAÇÃO

A Marinha do Brasil (MB) vem participando de Operações de Manutenção da Paz 
(OMP) sob a égide de organismos internacionais (ONU e OEA, basicamente), desde o 
ano de 1965, quando integrou, com um GptOpFuzNav, a Força Armada Interamericana 
Brasileira (FAIBRAS), na República Dominicana (DOMREP). O Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN) é a parcela do Poder Naval que se identifica com as necessidades das Nações 
Unidas para as ações terrestres de uma Força de Paz, em função de sua organização e de 
sua doutrina de emprego e material. Essas características, associadas à sua capacidade 
de pronto-emprego e vocação expedicionária, levam o CFN a constituir a maior parcela 
da MB envolvida nesse tipo operação.

Desse modo, o CFN vem atuando em diversas Operações de Paz, seja com o en-
vio de contingentes de tropa, seja com a presença de militares em missões individuais 
(oficiais e praças no Estado-Maior e oficiais como observadores militares). Além da 
FAIBRAS, foram enviadas tropas para Angola (UNAVEM-III), de 1995 a 1997, e para 
o Haiti (MINUSTAH), desde 2004 até o presente momento. Quanto às OMP da ONU 
de caráter individual, o CFN esteve presente na maioria das que foram estabelecidas 
em todo o mundo, como por exemplo: Paquistão-Índia (UNIPOM), Moçambique 
(ONUMOZ), Ex-Iugoslávia (UNPROFOR), Ruanda (UNOMUR), Angola (UNAVEM), 
Equador-Peru (MOMEP), República Centro-Africana e Chade (MINURCAT), Costa do 
Marfim (UNOCI), Nepal (UNMIN), Timor Leste (UNMIT), Sudão (UNMIS), Libéria 
(UNMIL), Saara Ocidental (MINURSO), Congo (MONUC), Haiti (MINUSTAH) e outras. 
Embora não sejam conceituadas como Operações de Manutenção da Paz, o CFN tem 
participado ativamente nas Missões de Desminagem Humanitária na América Central 
(MARMINCA) e na América do Sul, MARMINAS (Equador-Peru) e GEMIMAOEA 
(Colômbia) — para efeito de análise e entendimento, todas serão consideradas neste 
artigo como Operações de Paz.

Apesar da longa participação brasileira, que sempre tem obtido sucesso e reco-
nhecimento internacional, o CFN ainda não dispunha de uma estrutura permanente, 
por meio da qual pudesse ser “armazenado” o conhecimento adquirido e que servisse 
como referência na preparação específica para as novas necessidades das Operações 
de Paz. Nos últimos vinte anos, foram criados centros/escolas de treinamento para 
Operações de Paz em diversos países, como Holanda, Canadá, Alemanha, Argentina, 
Chile, Peru, Índia e outros.

Cabe ressaltar que a ONU, a partir do ano de 2000, implementou uma série de 
mudanças doutrinárias na concepção das Operações de Paz, fruto dos resultados obti-
dos no “Painel das Nações Unidas sobre as Operações de Paz”, cujo relatório final ficou 
conhecido como “Relatório Brahimi”, em homenagem ao chefe do grupo de peritos 
internacionais chefiado por Lakhdar Brahimi, Ex-Primeiro-Ministro da Argélia e conse-
lheiro de confiança de Kofi Annan, então Secretário-Geral das Nações Unidas. Assim, as 
Operações de Paz estabelecidas pela ONU passaram por diversas mudanças, inclusive 
quanto à sua organização, nitidamente de caráter multidimensional, com ampla parti-
cipação de civis e policiais na sua estrutura. A presença de diversos outros parceiros na 
área das missões (agências humanitárias e de direitos humanos, supervisores eleitorais, 
organizações governamentais e não governamentais etc.), desenvolvendo trabalhos 
específicos, tornou-se cada vez mais constante.

Para se executarem as tarefas atribuídas ao componente militar e melhor entender 
o papel dos demais atores no terreno, objetivando manter o reconhecimento da comuni-
dade internacional quanto aos excelentes trabalhos prestados pelo Brasil à ONU, o CFN 
sentiu a necessidade de criar um órgão em sua estrutura capaz de prover o treinamento 
específico voltado para as Operações de Paz. O adestramento e a preparação tradicio-
nais, complementados por informes oriundos da área de operações, já não eram mais 
suficientes para enfrentar todos os desafios das Operações de Paz na atualidade.
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Atividade prática do C-ESP-
OfEMObsMilONU - 2009 - Evento de 

negociação.

Atividade prática do C-ESP-
OfEMObsMilONU-2009 - Evento de 

Direitos Humanos.

III Jornada de Operações de Paz 
no CIASC - Apresentação de temas 

diversos ligados às Operações de Paz.
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Atividade prática do C-ESP-
OfEMObsMilONU-2009 - Instrução 
sobre minas terrestres.

Visita ao Peace Support Training Centre 
(PSTC) - Canadá 2009.

Aula teórica do C-ESP-DesmHum-2009.
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Assim, com os propósitos principais de permitir uma adequada preparação dos 
militares designados para participarem das Operações de Paz, evitar a fragmentação ou 
perda do conhecimento e experiências adquiridos e possibilitar uma maior visibilidade 
nessa área em âmbito externo à MB, foi criada pelo Comando-Geral do CFN a Escola 
de Operações de Paz do CFN (EOPazCFN), nas instalações do Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo (CIASC).

Assembléia Geral 
anual da Associação 
Latino Americana dos 
Centros de Treinamento 
para Operações de Paz 
(ALCOPAZ) - Buenos 
Aires 2009.
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ORGANIZAÇÃO E PRINCIPAIS TAREFAS

A EOPazCFN é composta de uma estrutura permanente, cuja Tabela de Lotação 
(TL) proposta prevê quatro oficiais e cinco praças. Conta ainda para o desempenho de 
suas tarefas, com um banco de dados atualizado de militares capacitados, pertencentes 
a outras OM do CFN, para serem empregados, com elevado grau de prioridade, nas 
instruções e demais atividades afetas ao tema Operações de Paz.

A Alta Administração Naval tem reconhecido a importância em abordar o as-
sunto, inserindo orientações sobre o tema em documentos como ORCOM, ORISET e 
Memorandos. 

O CGCFN vem realizando significativos esforços no sentido de consolidar o Setor 
como referência no âmbito da MB para o assunto Operações de Paz. Nesse contexto, 
foram estabelecidas parcerias no programa PRÓ-DEFESA com a Escola de Guerra Na-
val (EGN), com o Instituto de Relações Internacionais (IRI) da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e com o Instituto de Relações Internacionais (IREL) 
da Universidade de Brasília.

O CPesFN, Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT) do tema Opera-
ções de Paz, também tem orientado o CIASC na execução de atividades associadas ao 
tema.

Assim, as principais tarefas atualmente a cargo da EOPazCFN são:
Ministrar o Curso Especial de Oficiais de Estado-Maior e Observadores Militares • 
da ONU (C-ESP-OfEMObsMilONU); 
Ministrar o Curso Especial de Desminagem Humanitária (C-ESP-DesmHum); • 
Participar da preparação dos contingentes de tropa a serem enviados para as • 
Operações de Paz, em coordenação com o Comando da Força de Fuzileiros da 
Esquadra; 
Consolidar um banco de dados de oficiais e praças, com suas respectivas experi-• 
ências em Operações de Paz;
Realizar painéis e jornadas sobre temas ligados às Operações de Paz, com a par-• 
ticipação da FFE e de outros setores interessados;
Acompanhar as atividades realizadas pelos militares nas Operações de Paz em • 
curso, por meio de relatórios periódicos e troca de mensagens. Ao final da missão, 
os militares fazem uma apresentação sobre suas experiências e apresentam um 
relatório de fim de comissão;
Acompanhar proativamente todas as atividades ligadas às Operações de Paz em • 
andamento; no País, quando possível, participar delas por meio de representan-
te;
Consolidar um amplo dossiê com todas as atividades ligadas às Operações de • 
Paz no âmbito da MB e do CFN, em especial;
Atuar em apoio ao Centro de Estudos do CFN no que diz respeito à consolidação • 
e à divulgação das Lições Aprendidas;
Intensificar o intercâmbio com a EGN e com a Seção de Operações de Paz da FFE • 
nos assuntos de interesse;
Participar das instruções da disciplina Operações de Paz no CAOCFN e em outros • 
cursos, conforme necessário; 
Participar das atividades da Associação Latino-Americana dos Centros de Ope-• 
rações de Paz (ALCOPAZ);
Interagir com as instituições civis, especialmente as envolvidas no Programa • 
PRÓ-DEFESA, promovendo a participação de professores e alunos nos cursos 
ministrados pela EOPazCFN e vice-versa, além de outras atividades;
Manter o sítio do Programa PRÓ-DEFESA na internet; e• 
Adotar quaisquer outras medidas julgadas pertinentes e que possam contribuir • 
para a consolidação e a divulgação do nome da EOPazCFN e de todas as ativi-
dades ligadas às Operações de Paz.
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ATIVIDADES EM 2009

Foram inúmeras as atividades realizadas pela EOPazCFN ou que contaram 
com sua participação. O quadro abaixo apresenta alguns exemplos:

Seminário sobre a questão do 
Gênero nas Operações de Paz 
(GENDER) - Buenos Aires.

CURSOS/ATIVIDADES
PERÍODOS

(Período de instalação não incluído)
C-ESP-OfEMObsMilONU 16 dias letivos (setembro/outubro)
C-ESP-DesmHum 18 dias letivos (outubro/novembro)
Assembléia Geral da ALCOPAZ 5 a 7 de agosto de 2009
I, II e III Jornadas de Operações de PAZ 13 de abril, 26 e 27 de agosto e 29 de outubro
Disciplina Operações de Paz do CAOCFN 08 a 23 de outubro de 2009
1º Seminário de Operações de Paz do PRÓ-DEFESA 16 e 17 de novembro de 2009
Apoio à Seção de Operações de Paz da FFE, no que se refere à 
preparação dos contingentes, com a realização de palestras e 
promoção de reuniões

Fase da preparação dos 10º e 11 contingentes

Preparação de documentário sobre a participação dos 11º e 12º 
contingentes da MINUSTAH

Novembro e dezembro de 2009

Estágios, seminários, simpósios palestras, aulas e visitas relacio-
nadas ao tema Operações de Paz, no Brasil e no exterior

No decorrer do ano
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CONCLUSÃO

Embora o CFN venha participando há décadas das Operações de Paz 
sob a égide de organismos internacionais como ONU e OEA, sempre obten-
do sucesso e reconhecimento institucional, havia a necessidade de se criar 
uma estrutura permanente, voltada para o preparo individual e coletivo, em 
função do caráter multidimensional das atuais Operações de Paz e dos novos 
desafios encontrados no terreno.

A criação da EOPazCFN, além de preencher essa lacuna, permite que o 
CFN conte com um órgão capaz de “armazenar” as experiências adquiridas, 
organizar seminários e jornadas que permitam a troca de conhecimentos e a 
aproximação entre civis e militares que tratam desse assunto e representar 
o Corpo de Fuzileiros Navais no Brasil e no exterior em eventos ligados às 
Operações de Paz, conferindo visibilidade ExtraMB.

As tarefas atribuídas à EOPazCFN constituem um enorme desafio, 
tendo em vista a complexidade de alguns temas e a superposição de ativida-
des. Tal fato demandará permanente dedicação daqueles que servirem nessa 
Escola, pois a responsabilidade pelo preparo adequado dos militares para 
as Operações de Paz poderá representar tanto o sucesso como o fracasso em 
suas atividades. As consequências são imprevisíveis, podendo transmitir 
uma imagem positiva ou negativa do país que representa, e até mesmo, em 
situações críticas, significar a diferença entre a vida e a morte do militar.

Caberá à Alta Administração Naval monitorar constantemente o traba-
lho desenvolvido e avaliar se os efeitos desejados com a criação da EOPazCFN 
estão sendo atingidos. Quanto à estrutura inicialmente prevista para a Escola, 
deverá ser reavaliada à medida que outras tarefas forem incorporadas às já 
existentes, pois o tema Operações de Paz assume cada vez maior importância 
no cenário mundial.

Participação do CC (FN) 
Issa, como instrutor, no 
curso de Observadores 
Militares-2009, no Centro 
de Instrução do Exército 
Alemão para Missões das 
Nações Unidas.
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CF (FN) Jorge Luis de Araujo Mello

A Cultura Operacional e as 
Operações Interagências 

o contexto do mundo contemporâneo, duas características 
têm-se tornado bastante relevantes na condução de conflitos 
armados, notadamente quando estes ocorrem em ambiente 

internacional. Tais características são a Cultura Operacional e as 
Operações Interagências.

Quando se encontrarem operando fora do seu país, tanto 
os militares quanto os governantes devem estar preparados para 
entender os distintos aspectos culturais diferentes dos seus próprios, 
pois estes formam a base que une um povo e como tal são a fonte de 
suas forças e fraquezas. Trata-se de desenvolver um novo conceito: 
o de Cultura Operacional.

Outra característica relevante dos conflitos armados 
contemporâneos é a necessidade de coordenação entre as várias 
agências governamentais e as Forças Armadas. Desse fato, surge o 
conceito de Operações Interagências as quais são as que envolvem 
as mais diversas agências sob controle unificado, visando ao alcance 
de maior eficiência nas operações.

Este artigo visa sintetizar as principais ideias contidas nos 
conceitos de Cultura Operacional e Operações Interagências, a 
partir de experiências colhidas durante o período de 14 meses de 
trabalho com a Organização das Nações Unidas (ONU) no Timor 
Leste e da análise do CORDS e da Operação PHOENIX durante 
a Guerra do Vietnã. Serão apontados ainda os principais aspectos 
de cada um dos conceitos acima e algumas lições aprendidas, 
destacando-se como seriam possíveis suas aplicações.

N
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Centro para Ensino Avançado de Cultura Operacional dos Fuzileiros Navais 
dos Estados Unidos (USMC-CAOCL) tem como uma de suas tarefas auxiliar 
as tropas de Fuzileiros Navais a entender os povos que eles estarão tentando 

ajudar ou combatendo, sendo o foco de seus estudos a cultura e a maneira como esses 
povos pensam.

O CAOCL define Cultura Operacional como os aspectos da cultura que influen-
ciam os resultados de uma operação militar e também as ações militares que influenciam 
a cultura dos habitantes de uma área de operações.

Entre os estudos desenvolvidos, o CAOCL divide a Cultura Operacional em cinco 
dimensões: o Ambiente Físico, a Economia, a Estrutura Social, a Estrutura Política e o 
Sistema de Crenças. A seguir, serão definidas cada uma delas, bem como traçado um 
paralelo com o trabalho desenvolvido pela ONU no Timor Leste. 

 

O AMBIENTE FÍSICO

É extremamente importante nas operações militares, pois ele provê os itens bási-
cos para as pessoas que vivem em determinada região. A falta destes, tais como água, 
comida, terra, abrigo, combustível e energia, pode causar um conflito ou acirrar um já 
existente. Portanto, as tropas que operam no terreno devem estar atentas para que na 
medida do possível possam ajudar a população local a obter esses itens ou evitar que 
aqueles básicos, já existentes, sejam danificados. 

No caso do Timor Leste, o item mais crítico era a água potável, pois todos os 
rios da ilha são temporários. Para minimizar esse problema, a ONU, em parceria com 
algumas Organizações Não Governamentais (ONG), desenvolvia projetos de perfuração 
de poços, coleta de água da chuva e construção de cisternas para sua armazenagem. 
Estes eram desenvolvidos em áreas mais pobres, utilizando-se pessoas da própria re-
gião, oferecendo com tal medida oportunidade emprego, mesmo temporário, porém 
disponibilizando conhecimento. No caso, o uso de pessoal externo traria solução mais 
imediata, porém a médio prazo a falta de conhecimento poderia levar ao retorno do 
problema.

A ECONOMIA

Quando se trata do sistema econômico, as primeiras imagens que vêm à mente 
são de bancos, comércio, bolsa de valores, moeda, trabalho, indústria etc. Esse modelo 
de sistema econômico serve para ilustrar a maioria dos sistemas existentes, baseados na 
economia formal controlada pelos governos. Porém, existem outros sistemas econômicos 
baseados na economia informal, na troca ou, até mesmo, em transações ilegais ou quase 
legais.1 Estes podem ser facilmente encontrados em países subdesenvolvidos, nos quais 

1  Atividades que apesar de não serem formais, não se enquadram como ilegais.

A Cultura Operacional e as 
Operações Interagências 

Cultura Operacional

O
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conflitos armados ocorrem com mais frequência e, consequentemente, existe maior 
probabilidade de atuação de forças militares. Os militares devem procurar entender 
como está baseada a economia da região onde irão atuar para não comprometerem suas 
operações e não prejudicarem ainda mais as pessoas que vivem na área de conflito.

Logo após a separação do Timor Leste da Indonésia, o novo país praticamente 
entrou em colapso, pois a economia local era muito precária e dependia muito da Indo-
nésia. Com isso, um dos grandes problemas surgidos foi o contrabando pela fronteira 
daquele país de itens básicos para a sobrevivência da população, tais como comida e 
roupas. Esse fato gerou uma tensão muito grande entre a Força de Manutenção de Paz 
(PKF) e o Exército Nacional da Indonésia (TNI), pois, como a região de fronteira era de 
difícil acesso para viaturas, com aproximadamente 100km de extensão e somente dois 
batalhões de cada lado, o patrulhamento tornava-se bastante difícil, e a possibilidade 
de entrada, principalmente de armas, era considerável. Por outro lado, seria desumano 
negar à população o acesso aos itens básicos que eram contrabandeados.

A solução encontrada, em comum acordo entre Indonésia e ONU, foi o estabe-
lecimento de mercados livres em alguns pontos na linha de fronteira, concentrando 
assim tanto vendedores como compradores em pontos específicos, facilitando o con-
trole. No restante da linha de fronteira, qualquer tipo de comércio continuou a ser 
considerado ilegal.

A ESTRUTURA SOCIAL

Refere-se à colocação de indivíduos e de grupos em um sistema de relações de 
obrigação. Em outras palavras, o agrupamento de indivíduos, de acordo com posições, 
que resulta dos padrões essenciais de relações de obrigação, constitui a estrutura de 
uma sociedade. Esta pode ser baseada em aspectos diversos, tais como idade, sexo, 
parentesco, tribos, classes, etnias ou religião. Para os militares que irão operar em regi-
ões cujas relações sociais são diferentes das existentes em seu país, torna-se necessário 
prévio entendimento dessas relações para que, durante as operações no terreno, eles 
saibam exatamente como se comportar, a fim de não ferir as regras locais, causando 
com isso antipatia da população contra as tropas.

No Timor Leste, a sociedade possui um forte sentimento de família, especifi-
camente nas cidades e vilas afastadas da capital. O povo caracteriza-se por tempe-
ramento explosivo, com mudanças de humor repentinas, gerando por vezes brigas 
e até mesmo assassinatos no seio das famílias. Os homens possuem um espírito de 
guerreiro e caçador; porém, com o fim dos conflitos e com a escassez de animais para 
caçar, não é difícil encontrar grupos de homens sentados conversando enquanto suas 
mulheres desempenham todo o trabalho doméstico, criação de animais e plantação 
de subsistência.

Entre os aspectos da estrutura social timorense descritos acima, pode-se destacar 
que as tropas da PKF souberam muito bem atenuar esse temperamento explosivo do 
povo, organizando constantes encontros com a comunidade e realizando ações cívico-
sociais, com intuito de estreitar laços de amizade e aumentar a confiança mútua.

Mercado de fronteira
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A ESTRUTURA POLÍTICA

Quando se analisa a estrutura política no estudo de Cultura Operacional, não 
se deve entendê-la nos moldes conhecidos, com partidos, eleições, presidentes etc. No 
contexto operacional, estrutura política é a forma como o poder é exercido, como as 
pessoas são influenciadas por aqueles que detêm o poder e como ocorre a disputa pelo 
exercício deste. Portanto, se pode afirmar que existe íntima ligação entre as estruturas 
social e política. Tal entendimento é necessário para as tropas que irão operar no terreno 
obterem sucesso. Conhecerem os líderes da região onde estão operando é indispensável 
a elas para que tenham condições de negociar com as pessoas certas, saberem qual o 
grau de influência exercido sobre a população e até que ponto o poder deles é legítimo 
ou é capaz de ser contestado.

O Timor Leste está dividido politicamente em distritos, cidades, vilas e aldeias. 
Nos distritos e cidades, os líderes são políticos indicados pelo governo. Já nas vilas e 
aldeias, o poder é mais informal, normalmente indicado pelo povo e dividido em dois 
ramos: um líder político e um chefe da segurança. É com esses líderes de vilas e aldeias 
que os militares têm que lidar quando desejam desenvolver alguma atividade em áreas 
sob suas influências. São aqueles que indicam quem irá trabalhar nos projetos de de-
senvolvimento da região, quem poderá fornecer informações confiáveis e, até mesmo, 
aquelas simples como quantidade de famílias, crianças em idade escolar etc. 

SISTEMA DE CRENÇAS

Todos têm um sistema de crenças que dá suporte aos valores, definindo por sua 
vez as ações. Crença é aquilo na qual se acredita como verdade e que é adquirida por 
meio da família, da escola, das experiências vividas, das necessidades e do convívio 

Timor Leste - População 
comemorando o Dia da 
Independência em uma 
vila do interior, vestindo 
seus trajes típicos e suas 
armas tradicionais (adagas, 
espadas e facões).
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social. Ela, crença, dá forças para se lutar pelos ideais. As crenças podem mudar com 
o tempo para que haja evolução. Não se deve confundir um sistema de crenças com 
religião, pois nem toda crença é uma religião.

Precisa-se ficar atento, pois um conflito pode surgir quando se depara com sis-
temas de crenças diferentes dos nossos. Quando isso acontecer, necessita-se primeira-
mente tentar entender o outro sistema e não criticá-lo. Deve-se esforçar para aceitá-lo 
e respeitá-lo, e não tentar impor o nosso sistema como o certo, pois alguns aspectos 
que para determinada cultura são bastante valorizados para outras não são; e o oposto 
também se torna verdadeiro. 

O sistema de crenças do povo timorense é baseado principalmente no espírito 
guerreiro e na religião católica. Aquele advém de uma trajetória histórica, marcada por 
movimentos de resistência contra os colonizadores holandeses e portugueses, contra a 
ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e contra a invasão indonésia. 
O culto à religião católica é um legado dos colonos portugueses, marca que permanece 
muito forte até hoje, com mais de 90% da população praticando a religião, mesmo sem, 
muitas vezes, presenças de sacerdotes.

A administração provisória da ONU e as tropas da PKF souberam muito bem 
se valer dos sistemas de crenças do povo timorense quando incentivavam os cultos 
católicos e a resistência aos paramilitares indonésios. Com tais medidas, um espírito 
de nacionalidade bastante forte foi criado.

Timor Leste - Militares 
da Força de Paz, polícia 
local, polícia da ONU, 
Observadores Militares 
e  membros  de  ONG 
trabalhando em conjunto 
na inspeção e triagem de 
material em um centro de 
controle de refugiados.
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Outra característica relevante que se verifica nos conflitos armados contemporâ-
neos é a das Operações Interagências.

De acordo com a publicação JP 3-08 do Estado-Maior de Defesa norte americano, 
pode-se definir Operações Interagências como as interações ocorridas entre as diversas 
agências governamentais, bem como entre estas e o Departamento de Defesa. Tais in-
terações visam à coordenação de esforços a fim de modo a atingir um objetivo comum 
com a maior eficiência e eficácia possível.

Em experiências ocorridas no passado, principalmente em conflitos de baixa in-
tensidade, nos quais diversas agências governamentais, ou não, trabalham em prol da 
reconstrução e estabilização de uma região, as Operações Interagências mostraram-se 
fundamentais para o bom andamento da missão.

Como exemplo de Operações Interagências bem-sucedidas pode-se citar o Pro-
grama de Operações Civis e Apoio ao Desenvolvimento Revolucionário (CORDS) e a 
Operação FENIX, desenvolvidos pelo governo norte-americano durante a Guerra do 
Vietnã, com o propósito de pacificar o interior do país. 

PROGRAMA CORDS

Fazia parte do programa de pacificação do Vietnã. Seu propósito era estabelecer 
uma coordenação centralizada sobre as diversas agências governamentais civis e as 
forças militares, de forma a maximizar verbas e minimizar esforços. Esse esforço coorde-
nado era direcionado principalmente para a reconstrução da nação sul-vietnamita, com 
ênfase em suas estruturas de governo e segurança, em projetos de ajuda humanitária 
e desenvolvimento econômico, particularmente em áreas rurais do interior do país. 
Visava também tornar as operações das agências governamentais civis mais eficientes 
e diminuir a competição por status e verbas entre civis e militares, o que, ao final, tor-
nou o CORDS capaz de gerenciar aproximadamente $1.5 bilhões de dólares em verbas 
destinadas a programas econômicos e à pacificação.

O presidente americano Lyndon Johnson foi muito feliz ao escolher Robert Komer 
para conduzir os trabalhos do CORDS. Era possuidor de uma inteligência invulgar, 
leal e capaz de construir relações pessoais com destreza, facilitando, em virtude disso, 
bastante seu trabalho. Outro aspecto importante foi a autonomia concedida a ele pelo 
presidente Johnson, levando a várias autoridades do Governo, mesmo não concordando 
em princípio com suas ideias, o respeitarem.

Inicialmente, o CORDS sofreu muitas pressões, particularmente aquelas oriundas 
do Departamento de Estado, o qual não aceitava seus integrantes, que operavam no 
Vietnã, sob o comando de outra agência, no caso a Agência Central de Inteligência (CIA). 
Nesse sentido, os trabalhos de Komer e, posteriormente de seu sucessor, William Colby 
foram excelentes. Com habilidade, Komer pôde construir alianças e um ambiente de 
confiança, com o apoio fundamental do secretário de Defesa Robert McNamara para a 
implantação de suas ideias sob a responsabilidade e o controle dos militares.

Outro obstáculo encontrado pelo CORDS foi a falta de líderes confiáveis no Vietnã 
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do Sul. Tal restrição dificultou sobremaneira o trabalho em conjunto com o governo local, 
tomando bastante tempo de Komer e de Colby e tornando-se um dos poucos aspectos 
não resolvidos pelo CORDS.

A OPERAÇÃO PHOENIX

Foi criada como parte do CORDS e tinha por objetivo destruir ou desorganizar ao 
máximo a infraestrutura dos vietcongues.2 Seu propósito era coordenar a busca e a troca 
de informações entre as diversas agências governamentais de forma a poupar esforços 
e melhorar os resultados. A operação foi contolada pela CIA, que deveria coordenar as 
ações das agências, tanto civis como militares. 

A equipe de campo da operação era constituída basicamente por instrutores 
militares e por alguns civis, encarregados de treinar e orientar pequenos grupos do 
Exército e da policia sul-vietnamita na busca, captura e interrogatório dos principais 
líderes vietcongues. 

No início de sua implantação, a PHOENIX sofreu várias críticas. As diversas 
agências que tinham acesso a informações valiosas não queriam dividi-las com as de-
mais, basicamente por dois motivos; de um lado, por questão de vaidade, pois aquele 

que detinha a informação receava não receber o crédito 
devido pelo esforço em obtê-la; de outro, por falta de 
confiança nos sul-vietnamitas que trabalhavam na ope-
ração, pois alguns poderiam ser espiões vietcongues 
e comprometer as operações.

Não obstante as dificuldades iniciais e a derrota 
política norte-americana no Vietnã, pode-se considerar 
que a Operação PHOENIX foi bem-sucedida. Com o 
passar do tempo, relações de confiança foram desen-
volvidas, e, o mais importante, comandos, unificados 
nos diversos níveis, permitindo uma coordenação 
mais efetiva. Apesar de números não muito confiáveis, 
é possível se afirmar que no início dos anos 1970 a 
maioria das províncias do Vietnã do Sul estava livre 
da influência comunista. Operações em conjunto com 
forças regulares e a criação de forças paramilitares 
como a Força Regional, Força Popular e Força de Auto-
Defesa do Povo (tradução nossa)3 foram fundamentais 

para incrementar a segurança nas áreas do interior do país e também para colocar um 
percentual maior da população ao lado do Governo.

2  Termo utilizado para designar os guerrilheiros do Vietnã do Norte.
3  Original na língua inglesa.

Tropa do Vietnã do Sul 
na Operação Phoenix
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CONCLUSÃO

Como foi observado neste artigo, os dois fatores analisados, Cultura Operacio-
nal e Operações Interagências, são de fundamental importância em um conflito e não 
podem ser negligenciados.

O perfeito entendimento dos fatores culturais do povo timorense, tanto por parte 
das tropas da PKF quanto por parte do governo provisório da ONU, foi de fundamental 
importância para o desenvolvimento de um trabalho conjunto e bem-sucedido naquele 
país.

Se uma Força Armada que está se preparando para o combate ou para uma mis-
são humanitária não levar em consideração os fatores da cultura do povo com o qual 
irá combater ou ajudar, não entenderá os assuntos fundamentais que unem aquela 
sociedade. Tal falha pode conduzir a erros de julgamento e, até mesmo, à derrota no 
campo de batalha.

Apesar da derrota política norte-americana no Vietnã, pode-se garantir que o 
Programa CORDS e a Operação PHOENIX foram um sucesso. Na época em que as forças 
norte-americanas foram retiradas, a situação de segurança na maioria das províncias 
sul-vietinamitas era muito boa, e os EUA haviam ampliado bastante sua influência 
sobre a população.

Existem lições aprendidas com o CORDS e o PHOENIX as quais podem ser apli-
cadas nas Operações Interagências contemporâneas; porém deve-se observar que cada 
situação necessita de diferentes ajustes, tendo em vista principalmente fatores culturais 
da nação hospedeira.4

Segundo ensinamentos adquiridos, o primeiro passo para o sucesso de Operação 
Interagências é o comando unificado, o qual possibilita que esforços sejam otimizados e 
direcionados para um único sentido; outro é a importância da troca de informações entre 
as diversas agências governamentais, o que gera um ambiente de confiança e agiliza as 
operações, principalmente no combate a movimentos insurgentes.
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Este artigo tem como objetivos analisar a evolução das práticas avaliativas  

adotadas no Sistema de Ensino Naval (SEN), apresentando um resumo comparativo 

entre as duas metodologias de avaliação elaboradas pela Diretoria de Ensino da Ma-

rinha (DEnsM), bem como discutir as contribuições que o Manual de Avaliação do 

SEN pode oferecer às organizações militares (OM) de ensino do Corpo de Fuzileiros 

Navais (CFN). Os resultados do estudo de caso sobre o modelo de avaliação adotado 

pela Marinha foram apresentados ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como parte dos requisitos necessá-

rios à obtenção do título de Mestre em Educação, no ano de 2006.
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ara melhor situar o leitor sobre a trajetória da avaliação do ensino na Marinha, 
cabe comentar que a primeira Sistemática de Avaliação do Sistema de Ensino 
Naval (SAVSEN) foi implementada pela DEnsM nas OM de ensino no ano de 
1996. Anteriormente, cada OM de ensino utilizava instrumentos avaliativos 

próprios e independentes. De 1996 a 2004, os instrumentos avaliativos utilizados na 
sistemática em questão foram sofrendo pequenos ajustes, sugeridos pelos profissionais 
de pedagogia das OM de ensino que os aplicavam sistematicamente. Cabe registrar que 
durante esse primeiro período as OM de ensino do CFN não aplicaram o SAVSEN.

Visando oficializar as alterações da sistemática inicial e acompanhar as evoluções 
no campo da avaliação institucional, a DEnsM elaborou uma metodologia de avaliação 
mais ampla, a qual veio substituir o modelo anterior, contemplando as propostas feitas 
pelas OM de ensino ao longo do tempo e as inovações julgadas pertinentes. 

A atual metodologia de avaliação está detalhada no Manual de Avaliação do SEN, 
DEnsM-2001, e já recebeu a primeira revisão, fruto da necessidade de adaptações às 
distintas realidades e modalidades de cursos do SEN. Durante o período de elaboração 
dos instrumentos avaliativos, a DEnsM consultou o Comando do Pessoal de Fuzileiros 
Navais (CPesFN) para que juntamente com as suas OM de ensino subordinadas elabo-
rassem os Roteiros de Avaliação (RotA) adaptados às suas especificidades. O CPesFN 
reuniu os documentos e depois de análise encaminhou-os à DEnsM, que oficializou a 
utilização. 

Esse novo método avaliativo foi implementado inicialmente no ano de 2005 
em apenas três OM de ensino, a Escola Naval (EN), o Centro de Instrução Almirante 
Wandenkolk (CIAW) e uma das escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). Em 2006, 
todas as OM de ensino adotaram a nova metodologia, inclusive as OM de ensino do 
CFN, sob a supervisão do CPesFN: o CIASC, o CIAMPA e o CIAB. O CEFAN aplicou 
a metodologia somente em 2007, sob supervisão do Centro de Instrução Almirante 
Alexandrino (CIAA).

O objetivo maior do processo avaliativo do SEN é o aprimoramento do ensino 
e da capacitação oferecidos em seus cursos. O programa de avaliação engloba todo o 
sistema, em uma visão abrangente e eficaz, à medida que promove a integração vertical 
e horizontal dos seus cursos. 

Durante o Curso de Mestrado em Educação na UFRJ, houve oportunidade de se 
realizar uma análise comparativa das duas metodologias propostas pela DEnsM, verifi-
cando as continuidades e as mudanças. Entre estas, observou-se que a nova metodologia 
de avaliação do SEN estabelece critérios claros e preocupa-se com a definição de questões 
prioritárias como: por que avaliar? para que avaliar? e como avaliar? Ela apresenta de 
forma mais abrangente seus resultados, considerando que a totalidade das avaliações 
realizadas nos estabelecimentos de ensino da Marinha representa o diagnóstico do  
seu sistema de ensino como um todo. Utiliza-se de diferentes instrumentos e processos 
avaliativos mais amplos e globais, abarcando vários aspectos não previstos na antiga 
sistemática. Ela exige o envolvimento de todos os elementos, os que oferecem o curso 
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avaliado, os que prestam o apoio necessário para que ele aconteça e os que recebem 
os militares formados e realizam a Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e a 
Avaliação Pós-Escolar. 

Na metodologia em vigor, verificou-se a preocupação com a relação estreita entre 
currículo e avaliação, os quais necessitam estar articulados e integrados. Os currículos 
dos cursos devem estar adequados ao perfil que a Marinha deseja para seus militares. 
O CPesFN, segundo a Portaria nº 1255/2006, aprovou o perfil desejado do oficial Fuzi-
leiro Naval, as relações de tarefas técnico-profissionais das praças por especialidade e a 
análise de trabalho do soldado Fuzileiro Naval. O documento serviu de parâmetro para 
as revisões curriculares dos cursos de carreira do CFN e para a avaliação pós-escolar 
realizada pelos egressos dos cursos e seus chefes diretos nas OM em que irão servir. 

Portanto, seus resultados servirão de subsídios para avaliar a qualidade dos 
cursos oferecidos pelas OM de ensino do CFN, bem como sua adequação ao perfil do 
oficial Fuzileiro Naval, às tarefas técnico-profissionais e à análise de trabalho do corpo 
de praças do CFN. Para isso, as competências indispensáveis na formação do militar 
Fuzileiro Naval deverão estar incluídas nos currículos dos cursos, condição enfatizada 
pelo Departamento de Ensino do CPesFN por ocasião das reuniões com os membros 
dos grupos de trabalho designados para propor as alterações curriculares necessárias 
ao novo contexto. 

Analisando a prática avaliativa 
da Marinha e seus avanços
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Além da definição do processo de avaliação “concebido como um juízo de va-
lor, a partir de padrões, especificações ou requisitos previamente definidos, a fim de 
que se possa determinar o grau em que a qualidade do produto satisfaz a necessidade 
do usuário” (BRASIL, 2007), também são estabelecidos no manual os indicadores de 
qualidade do ensino naval, os quais devem ser interpretados conforme os objetivos e a 
missão da instituição. Cada especialidade requer o cumprimento de tarefas específicas, 
que estão sendo denominadas de competências no Manual DEnsM-2001. Pode-se afir-
mar que para a Marinha o ensino oferecido nos cursos é de qualidade quando prepara 
adequadamente o militar a fim de que este reúna atitudes e habilidades necessárias ao 
desempenho de funções exigidas nas diversas OM, contribuindo para o cumprimento 
de suas missões.

A avaliação institucional do SEN defende a ideia de processo, de busca de um 
contínuo aperfeiçoamento. Ressaltamos a preocupação com a valorização não só dos 
resultados, o produto final, mas com o processo, a continuidade. A DEnsM tenciona 
comparar os resultados das avaliações das OM de ensino de três em três anos, expressos 
em quadros e visualizados por meio de gráfico comparativo da avaliação global, por 
ocasião da Avaliação Externa, quando a OM é avaliada por uma Comissão Externa. 
No âmbito do CFN, cabe ao CPesFN constituir, por Portaria, a Comissão de Avaliação 
Externa para avaliar as suas OM de Ensino subordinadas. As quatro OM de Ensino 
subordinadas ao CPesFN já receberam Avaliações Externas. A primeira foi o CIAMPA, 
no ano de 2007. Em 2008, foram o CEFAN e o CIAB e, em 2009, o CIASC.

Reforçando a intenção de ser um processo permanente de aprimoramento, o do-
cumento esclarece que seus resultados devem ser discutidos e analisados, não deixando 
margem para que o trabalho se encerre na elaboração dos relatórios, evitando o que 
chamamos de “avaliação contemplativa”. Após o processo avaliativo, a OM de ensino 
deve divulgar seus resultados, e estes devem ser discutidos e analisados por diferentes 
segmentos, para que, em parceria, se estabeleçam as metas a alcançar.

Centro de Instrução  
e Adestramento de 
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O Manual de Avaliação do SEN esclarece ainda que a avaliação deve ser encarada 
naturalmente, sendo “ensinar, aprender e avaliar” um processo interativo contínuo. 
Cabe à DEnsM a capacitação técnica dos avaliadores, no intuito de modificar a visão 
negativa que alguns têm da avaliação, relacionando-a a sentimentos de punição e fra-
casso, diminuindo as resistências em relação a esta prática, para que o avaliado não 
se sinta inibido e/ou constrangido em ser observado. Os elementos da DEnsM têm 
proposto uma mudança na maneira de enxergar e vivenciar o processo avaliativo para 
que seja entendido como algo natural e contínuo. A instituição fará permanentemente 
a sua autoavaliação, realizando um balanço de todas as suas dimensões em busca do 
alcance da excelência no cumprimento de sua missão. Este cuidado, certamente, será 
um passo importante para o sucesso de uma avaliação que pretende ser “um processo 
investigativo e participativo, fundamentado no diálogo, possuindo função diagnóstica, 
formativa e classificatória” (BRASIL, 2007). 

Para execução da avaliação institucional da Marinha são definidas e explicadas 
cinco fases: preparação para avaliação, coleta de dados, aferição por padrões, análise e 
divulgação. Em relação à sistemática anterior, isso representa mais um avanço no que 
se refere ao detalhamento do processo avaliativo.

Na fase de preparação para avaliação, destacamos a preocupação com a sensibili-
zação das pessoas envolvidas no processo avaliativo, reforçando o princípio da cultura 
da avaliação, defendido por Ristoff (1996). Ressaltamos ainda, como aspecto positivo 
observado na metodologia, o fato da DEnsM se preocupar em ajudar no período inicial 
de implementação do método, capacitando e preparando o pessoal que irá aplicar a 
nova metodologia, oferecendo um Curso de Capacitação de Avaliadores, ciente de que 
toda mudança requer um período de adaptação. 

Cabe comentar que a publicação DEnsM-2001 não pode ser caracterizada como 
um documento fechado, uma norma pronta e acabada, pois cada OM de ensino pode, 
anualmente, encaminhar sugestões de melhoria do método de avaliação proposto, por 
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meio do Relatório de Avaliação Interna (RAInt.), que servirão de subsídios para futu-
ros aprimoramentos na metodologia, conforme explicitado no próprio documento. A 
oportunidade dos elementos participantes do processo avaliativo poderem se posicionar 
representa uma tendência emancipatória de avaliação, que busca o diálogo, onde as 
diferentes opiniões são respeitadas e as questões são negociadas. Sobre este aspecto, há 
uma semelhança com o tipo de prática avaliativa proposto por Guba e Lincoln (2003), 
na quarta geração da avaliação, conhecida como construtivista responsiva. 

Outra inovação da atual metodologia é a elaboração anual, por parte da DEnsM, 
do Relatório de Avaliação do SEN (RAvSEN), compreendendo as observações e reco-
mendações relativas ao setor de ensino de todas as OM de ensino avaliadas, inclusive as 
OM de ensino do CFN, o que permitirá o alcance de maior entrosamento entre as OM 
do SEN. A DEnsM pretende que, com a identificação de dificuldades comuns, ocorra 
uma ajuda mútua entre as OM de ensino, valorizando a solidariedade e a cooperação 
entre os pares na busca de soluções coletivas e integradas.

A metodologia em análise contempla cinco dimensões: Corpo Docente, Corpo 
Discente, Organização Didático-Pedagógica, Instalações e Avaliação Pós-Escolar, com 
diferentes categorias de análise. As quatro primeiras dimensões, quando melhoradas, 
propiciam uma consequente melhoria na última dimensão, a Pós-Escolar, pois revela a 
qualidade da formação dos egressos dos cursos avaliados. Dessa forma, o diagnóstico 
da avaliação institucional serve tanto ao autoconhecimento institucional, como orienta 
a gestão para a definição de seu planejamento estratégico a partir das potencialidades 
e fragilidades apresentadas em cada dimensão.

Relacionaremos, sucintamente, outras mudanças e avanços consideráveis na 
metodologia DEnsM-2001, como, a introdução do conceito de avaliação institucional; 
a maior abrangência e interligação dos aspectos avaliáveis, com ênfase na visão ampla 
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da qualidade do ensino oferecido pelas OM do SEN, por meio de uma autoavaliação 
da gestão das OM; a possibilidade de haver troca de informações e ajuda mútua entre 
essas OM; a busca de um equilíbrio entre a regulação e a diversidade na avaliação com 
a construção de instrumentos avaliativos com dimensões e categorias semelhantes, 
porém com aspectos e pesos diferenciados nos indicadores; a adequação dos instru-
mentos avaliativos às distintas realidades e missões das OM de ensino, levando-se em 
consideração o respeito à identidade institucional; a abertura para a construção desses 
instrumentos de forma coletiva, onde os principais envolvidos foram consultados e têm 
a oportunidade de opinar e sugerir alterações, o que permite a negociação e o diálogo 
e revela o caráter flexível e provisório da atual metodologia; a preocupação com a pre-
paração e a conscientização do pessoal envolvido com a avaliação, procurando mudar 
a visão negativa da avaliação; a disseminação da ideia de realizar nas OM de ensino 
uma avaliação contínua, diagnóstica, vista como um processo natural e permanente; 
e a utilização de bases legais da atualidade, bem como teóricos contemporâneos para 
fundamentar o novo método avaliativo.

A nova metodologia de avaliação, DEnsM-2001, como vimos, é uma importante 
ferramenta que permitirá às OM de ensino do CFN, um diagnóstico claro e preciso do 
ensino oferecido. Após a criteriosa análise dos resultados alcançados anualmente, as 
OM avaliadas irão propor as ações decorrentes da avaliação buscando verificar avan-
ços e entraves para intervir, problematizar, interferir e redefinir caminhos e rumos a 
serem percorridos. Segundo Demo (2002) a avaliação é um processo intencional e que 
se aplica a qualquer prática. Para o autor, refletir é também avaliar, e avaliar é planejar e 
estabelecer objetivos. Na vida estamos constantemente nos avaliando e sendo avaliados, 
fazendo balanços das coisas boas e ruins e procurando soluções para melhorar cada vez 
mais. O conceito EXCELENTE deve ser perseguido por todas as OM de ensino, porém, 
cabe ressaltar que as comparações dos resultados alcançados devem ser feitas por elas 
próprias historicamente, e não entre as distintas OM do SEN, respeitando, assim, suas 
especificidades e o contexto em que as avaliações ocorrem. 
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uando lançamos nosso olhar para os feitos do passado, uma sensação 
enigmática nos envolve e, por vezes doce e saudosa, remonta-nos às 
esferas transcendentais do universo, ao túnel dos questionamentos 
relacionados à origem da vida e aos acontecimentos decorrentes de 

nossas ações e construções, quase sempre afeitas à nossa vontade — destino, intuição 
ou livre-arbítrio?

Lembro ainda o quão impetuoso, determinado e sonhador eu já era quando jovem, 
o que explica, sem modéstia alguma, a suntuosidade das minhas obras e a concretização 
das minhas ideias desenhadas nesta mente incandescente.

Considero-me um Fuzileiro Naval, pois minha mais primorosa obra, um centro 
de instrução, situado em um grande complexo militar na Ilha do Governador, é parte do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) — esse órgão tão imponente e importante da Marinha 
do Brasil. Quando desembarquei nesse país junto com a Família Real Portuguesa, em 
1808, pude visualizar premonitoriamente e de relance a criação e a formação do CFN, 
cuja história teve início com a Brigada Real da Marinha. Por ela haver conquistado a 
confiança do príncipe D.João VI, recebeu como encargo proteger a Corte lusitana e 
defender seus interesses, entre eles a ocupação, em 1809, da atual Ilha das Cobras, an-
tiga Fortaleza de São José, no Rio de Janeiro, onde se instalou e onde, presentemente, 
funciona a sede do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Consequentemente, 
de maneira idêntica observei a criação e a formação daquele tão futuramente famoso 
centro de instrução — já naquela época o centro estava pronto em minha imaginação, 
e eu ligado a ele por laços eternos indescritíveis.

Foi no início dos anos 1950 que recebi uma das mais nobres missões de minha vida: 
erguer o Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais (CICFN) e lembrei-me de 
minha visão de tempos remotos. Aos 28 dias do mês de dezembro de 1955, entreguei a 
obra pronta fisicamente ao comando do Almirante Sylvio de Camargo, outro impetuoso 
idealizador, um homem de visão e de grande valor. O centro mudou de nome (Centro 
de Instrução e Adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais; CIAdestCFN, em 24 de 
dezembro de 1971, e Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo — CIASC, em 
8 de janeiro de 1990 —;1 entretanto, mantém ao longo dos anos os olhos e a percepção 
magnética de seus frequentadores e visitantes em estado de graça; sendo, assim tão 
apreciado por todos, dos tempos remotos aos atuais, merece destaque em razão não só 
da beleza natural e inebriante mas também da arte criativa que idealizou e produziu 
objetos emoldurados no concreto.

O desejo de todo criador é poder rever suas criações depois de algum tempo 
decorrido do nascimento da obra; por isso, fui um homem privilegiado atendendo ao 
convite do comandante do CIASC, em 2002, para participar da comemoração do cen-
tenário de nascimento do idealizador desse centro de instrução, cujo nome o enobrece, 
o insigne chefe naval Almirante Sylvio de Camargo. Nessa época, contava eu oitenta 
anos carnais, uma figura simpática e grisalha, altiva e ainda sonhadora.

Infelizmente, não pude comparecer à comemoração do cinquentenário do CIASC 
por motivos de força maior; hoje, o estado de consciência que faz parte de mim é um 
pouco diferente do que se conhece como normal, pois habito novamente outro mundo 
que não o físico, mas continuo admirando o CFN, a obra CIASC e realizando outras 
tantas (ainda não contei um segredo, mas sou atemporal!...)

Sempre adorei viajar pelo Mundo dos Livros! ... Para sonhar, aprender, reapren-
der, construir, reconstruir, edificar. Mas o de que gosto mesmo é de desbravar novos 
continentes; sobrevoar, seja no meu tapete mágico, seja voando sem asas, utilizando 
apenas a força do pensamento, áreas novas e inexploradas, inabitadas (pelo homem), 
mas em estado latente de desenvolvimento.

Foi com esse meu espírito empreendedor, aliados à preocupação antecipada com 
o desmatamento no Brasil e ao desejo do Almirante Sylvio de Camargo de obter uma 
área exclusiva para instrução e adestramento da tropa de Fuzileiros Navais, associado 

Q
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à fascinação com a visão construída do CIASC a qual tive acesso em 1808, que descobri, 
intuitivamente, assim como o insigne chefe naval, no final da década de 1940, extensa 
área verde nos arredores de um bairro conhecido como Ilha do Governador, na cidade do 
Rio de Janeiro — mais precisamente uma “área a nordeste da Ilha do Governador, então 
utilizada apenas como linha de tiro”. Que região belíssima! Quanto verde a preservar! 
Quanto verde a salvar! E azul também! Uma área marítima significativamente grande 
— esse conjunto natural do verde com o azul (as matas e o mar) sensibiliza qualquer ser 
humano e energiza a alma, principalmente se ela apresenta um estado emocional não 
muito satisfatório. Sim, estava solucionada a questão: essa região, uma futura reserva 
ecológica que já contava com micos, porcos-do-mato, biguás e outras espécies de animais 
silvestres, estaria protegida com o apoio dos Fuzileiros Navais! Camuflados nas matas, 
para do inimigo defenderem as terras santas brasileiras! ... Imortalizados nos versos de 
Rachel de Queiroz! ... Colaboradores ideais para tal empreitada, pois possuíam (e pos-
suem) o que era fundamental para o meu projeto: coragem, vontade de servir e ideias 
inovadoras (ou como prefere dizer um dos meus ídolos possuíam honra, competência 
e determinação). Além disso, precisavam instruir-se melhor, precisavam renovar seus 
conhecimentos, suas técnicas.

Arquiteto do Saber, criei uma arquitetura fantástica! Uma arquitetura que trans-
cendeu minha própria imaginação, cuja base de conhecimento encontrei no Livro da 
Vida, com o qual aprendi a auxiliar a humanidade, concedendo-lhe minha parcela de 
contribuição na edificação de um porvir melhor e construtivo, obtendo acesso ao Livro 
do Amor, cujas palavras, impregnadas de nobres ensinamentos, conduziram meus 
pensamentos e minha vontade à realização de magnífica obra.

Contei com o auxílio de cooperadores fiéis para a materialização do meu sonho; 
para a vivificação dos esboços idealizados por mim; já que seria um lugar para o apri-
moramento profissional dos Fuzileiros, deveria comportar prédios cujas formas fossem 
condizentes com o objetivo imaginado.

Produzi um vendaval com o meu tapete mágico, pairando, redemoinhando, pen-
sando, criando... Os Fuzileiros precisariam de um espaço condizente com as atividades 
a serem por eles realizadas; precisariam de salas de aula, alojamentos, ranchos... Tudo 
deveria fazer lembrar que aquele espaço destinava-se à elaboração do saber, à detenção 
do conhecimento. E por que não estimular esse germe? O estímulo seria justamente a 
arquitetura dos prédios! Bastaria olhar para cada um deles e imediatamente relacioná-
los a imagens de objetos dignos de um centro de instrução. Sim! Nasce o Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo!

O CIASC, parte integrante do Complexo Naval do Corpo de Fuzileiros Navais 
da Ilha do Governador, abriga energias salutares e formas peculiares. Logo na entrada, 
pode-se visualizar a caixa d´água da garagem, a famosa R-13, em forma de giz (1) — é 
na ponta do lápis que se inicia o processo educacional. O prédio da garagem apresen-
ta o formato de um olho (2) — o Fuzileiro Naval, com sua visão em estado de alerta, 
ampliada e focada no futuro. Mais adiante, depois da placa BEM-VINDO AO CIASC, 
depara-se com o Prédio de Ensino (3), uma estante contendo livros variados, organi-
zados lado a lado, verticalmente — e livros não podem ficar em qualquer lugar. Estes 
estão alocados junto ao Centro de Estudos do Corpo de Fuzileiros Navais. Em frente, o 
Prédio do Comando  (4) apresenta-se sob a forma de vários livros também, mas acon-
dicionados com a parte a ser aberta para baixo — basta puxá-los por cima, para se ter 
acesso à leitura (afinal, os Fuzileiros são gigantes!). Vista de cima, a concha acústica (5) 
forma, com a cobertura que a liga ao Bar dos Oficiais, uma lupa! O auditório e a Escola 
de Música integram-se em um apontador (6)! A junção do Prédio da Saúde com o da 
Intendência (também apreciando-se a vista superior) apresenta a forma de uma régua 
T (7), muito utilizada por engenheiros e arquitetos (sou um deles!). Pode-se observar, 
no teto do Paiol de Material (8), um livro aberto —  a página da direita ficou amassada 
por causa da água da chuva torrencial que o céu jogou, bem quando o concreto ainda 
estava úmido; mas ficou bom! Gostei, de qualquer forma — toque providencial! Ah! Os 
prédios dos ranchos e alojamentos, cobertas, camarotes e câmara transformaram-se em 
réguas tridimensionais (9) se apreciados ao longo de percurso pela alameda; vistos de 
cima, são réguas bidimensionais. O teto do Prédio de Musculação (10) transformou-se 
em papel quadriculado. Basta acurar mais o olhar para perceber esses objetos não tão 
escondidos assim. 
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Que prazer este, o de reviver todo o período da construção destas paragens! ... Que 
satisfação em rever toda a minha obra concluída depois de tanto tempo! ... Mas... Está 
faltando alguma coisa... O que será? Puxa! Como não pensei nisso antes? Como pude 
ter esquecido? De que maneira os Fuzileiros poderão se apresentar com magnificência 
durante os Jogos Internos do CIASC? É certo que a área verde é extensa; contudo... Um 
grande e nobre evento olímpico requer local adequado e à altura... Um ginásio! Quem 
sabe, meu sucessor terá oportunidade de defini-lo lindamente? Poderia ser uma cons-
trução moderna, futurista; os fundos do ginásio seriam parte de uma esfera prateada 
(o Globo Terrestre — mostrando Brasil e Namíbia, pelo menos); as laterais, esquadros; 
e a entrada... uma tela de computador, representando o Ensino a Distância; talvez, vá-
rias telas (laptops) dentro de outra. Ou poderia ser algo melhor, mais elaborado? Um 
ginásio! ... 

A obra CIASC — sonho ou realidade? Alguns dizem que a arte imita a vida; 
outros, que a vida imita a arte; mas... para que sejam compreendidas as consequências 
de tudo o que diz respeito à vida, especificamente às nossas construções e às situações 
por nós experimentadas, na maioria das vezes é preciso que as causas correspondentes 
sejam descobertas: “O acaso não existe!” De qualquer maneira, sinto-me um Fuzileiro 
Naval! ADSUMUS!
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Artigo redigido com base 

em entrevista realizada 

pela equipe do Museu 

do CFN com o Exmo. Sr. 

Almirante-de-Esquadra (FN) 

Coaraciara Brício Godinho, 

no dia 12 de novembro 

de 2008, como parte 

integrante do Projeto 

Memória, que visa à 

realização de entrevistas 

com ex-Comandantes-Gerais do 

Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), 

com o intuito de preservar tanto 

a história da instituição quanto a 

memória de seus Comandantes.



104   O ANFÍBIO • 2010

PROJETO MEMÓRIA DO CFN

O Almirante-de-Esquadra (FN) Coaraciara Brício Godinho nasceu na cidade 
de Leopoldina, no Estado de Minas Gerais, em 22 de setembro de 1932. 
Filho de Francisco de Paula Godinho e Maria de Lourdes Brício Godinho, 

concluiu o primário no Colégio São José, dando sequência aos estudos no Ginásio 
Municipal Leopoldinense, atual Colégio Estadual Professor Botelho Reis. 

Apesar de sua cidade natal não estar localizada junto ao mar e com isso 
não possuir tradicionalmente uma “vocação marinheira”, o jovem Coaraciara 
Brício Godinho ingressou na Marinha do Brasil (MB) bastante impulsionado pelo 
contexto da Segunda Guerra Mundial. 

Recorda o Ex-ComGer:
 “Lembro que Leopoldina enviou contingentes para a Força Aérea Brasileira 

(FAB) e para a Força Expedicionária Brasileira (FEB). Nós vivíamos muito aquela 
época de ebulição da guerra. Isso levava a mocidade estar sempre pensando na 
guerra.” 

Ao final da década de 1940, o jovem Coaraciara transferiu-se para o Rio de 
Janeiro, onde concluiu seus estudos secundários no tradicional Instituto Lafayette. 
Logo em seguida, submeteu-se ao rigoroso exame de seleção para ingresso na 
Escola Naval, obtendo sucesso imediato. Ingressou na Marinha Brasileira (MB) 
como Aspirante, em 14 de abril de 1952, logo optando em se tornar Oficial Fuzi-
leiro Naval. 

Ao conceder uma entrevista em sua residência, no dia 12 de setembro de 
2008, ao Encarregado do Museu do CFN, Capitão-de-Fragata (T) Ronaldo Lopes 
de Melo, mediada pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN- RM1) Nelson Alexandrino 
Purificação de Melo, que foi seu Ajudante de Ordens, o Almirante Coaraciara 
relembrou os fatos mais marcantes de sua carreira.

 Sobre as lembranças mais significativas de sua época como aluno na Escola 
Naval, o Almirante ressaltou que sua aprovação no concurso implicou a mudança 
de sua família para o Rio de Janeiro. Em relação ao que o motivou a ser um oficial 
Fuzileiro Naval, comentou:

“Só tinha aberto vagas para Fuzileiros e Intendentes, então não tinha outra vaga 
para o Corpo da Armada. Eu conversei com outros oficiais mais antigos, que já conheciam 
e tudo mais, e eles me encaminharam para ser Fuzileiro. No exame para a Escola Naval, 
dois candidatos passaram: eu e o Almirante Angelo Maia. E mais dois passaram para 
Intendentes. Só quatro dos candidatos passaram! Isso foi a maior lembrança nossa.”

Como Guarda-Mari-
nha, nomeado em janeiro de 
1954, partiu em viagem de 
instrução no Navio-Escola 
Almirante Saldanha. Na oca-
sião, visitou os portos de 
Balboa, Port of Spain, Colon, 
Acapulco, Manzanillo, San 
Diego, San Francisco, Los An-
geles, La Guairá e Cartagena. 
Regressando de viagem em 
dezembro, no início do ano 
seguinte foi promovido ao 
posto de Segundo-Tenente.

Sua primeira comissão 
como Oficial foi na Compa-
nhia Escola do CFN, no Rio de 
Janeiro, onde exerceu o cargo 
de Comandante de Pelotão. 
Após sete meses atuando na 
formação dos soldados Fu-

O então Capitão-de-Mar-
e-Guerra (FN) Coaraciara e 
sua esposa, durante recepção 
oferecida pela MB no Hotel 
Nacional, em Brasília (DF), no 
dia 13 de dezembro de 1973. 
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zileiros Navais, o então Tenente Coaraciara foi transferido para a 2ª Companhia 
Regional de Fuzileiros Navais, em Belém, no Pará, onde teve a oportunidade de 
adestrar-se e participar de ações reais de guerra na selva. Em julho de 1956, foi 
promovido a Primeiro-Tenente.

Na ocasião, comandava o 4º Distrito Naval o então Contra-Almirante Au-
rélio Linhares. Anos mais tarde, o futuro ComGer tornar-se-ia genro do referido 
Oficial-General.

Ainda na década de 1950, o Primeiro-Tenente Coaraciara retornou ao Rio, 
desempenhando funções no Quartel-Central do CFN, na Ilha das Cobras, desta-
cando-se no cargo de Comandante da Companhia de Corneteiros e Tambores.

Mais adiante, em março de 1958, foi movimentado para a Escola Naval, 
tornando-se Comandante da 1ª Companhia de Aspirantes e Instrutor de Técnica 
de Tiro, Armamento de Infantaria e Armas Portáteis.

Em julho de 1959, foi promovido a Capitão-Tenente, sendo indicado para 
cursar a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), do Exército Brasileiro. 
Depois de concluir o curso, retornou à Ilha das Cobras, para servir novamente 
no Quartel-Central do CFN, agora na função de Imediato do 2º Batalhão de In-
fantaria.

No dia 9 de julho de 1961, o Capitão-Tenente Coaraciara casou-se com a 
Senhorita Helena Figueiredo Linhares, atual Senhora Helena Linhares Godinho. 
Sua esposa é filha do Almirante-de-Esquadra Aurélio Linhares, notório militar 
que atuou tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, integrando a 
guarnição de navios que realizaram comboios durante os conflitos. Dessa união 
matrimonial, nasceram dois filhos: Ricardo Linhares Godinho e André Linhares 
Godinho.

Em janeiro de 1962, o Capitão-Tenente Coaraciara foi movimentado para 
o Comando-Geral do CFN, onde passou a desempenhar a função de Adjunto de 
Administração do Material de Engenharia. Em março do mesmo ano, foi designa-
do Comandante do Destacamento de Fuzileiros Navais na Viagem de Instrução 
do Navio-Escola Custódio de Mello e, no ano seguinte, promovido ao posto de 
Capitão-de-Corveta.

Em maio de 1963, no Centro de Instrução de Fuzileiros Navais, atual Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), o Comandante Coaraciara 

exerceu seu primeiro cargo como 
Oficial Superior. Inicialmente, como 
Encarregado do Grupo de Escolas 
Fundamentais e, mais tarde, como 
Chefe do Departamento de Pessoal.

Depois de uma breve co-
missão no Centro de Instrução, 
foi transferido para o Batalhão de 
Pioneiros do Núcleo da 1ª Divisão 
de Fuzileiros Navais, atual Batalhão 
de Engenharia, em setembro de 1963, 
onde foi Imediato e Comandante.

Estando à frente daquela Uni-
dade, o Comandante Coaraciara re-
cebeu seu primeiro elogio registrado 
em Caderneta Registro, concedido 
pelo então Capitão-de-Fragata (FN) 
Larangeira ao passar-lhe o Coman-
do, quando destacou sua “opero-
sidade, bom senso, entusiasmo e 
tenacidade”.

Durante seu comando no Ba-
talhão de Pioneiros, o Comandante 

Almirante Coaraciara 
e convidados durante 

Cerimônia de Troca 
de Platinas em que foi 

promovido a Almirante-
de-Esquadra, realizada no 

Salão 7 de Março, em 25 de 
novembro de 1986.
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Coaraciara participou do ensaio da Operação Dragão II e, como Oficial de Engenha-
ria da Força de Desembarque, integrou o Estado-Maior da Operação Dragão III.

Sua capacidade de liderança e visão administrativa logo fariam com que 
o futuro ComGer recebesse outro elogio, dessa vez concedido pelo Comandante 
do Núcleo da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, o então Capitão-de-Mar-e-Guerra 
(FN) Haroldo do Prado Azambuja, que enalteceu “o elevado grau de adestra-
mento em que manteve o Batalhão de Pioneiros, Unidade que sob seu Comando 
desincumbiu-se de maneira altamente louvável das árduas missões que lhe foram 
atribuídas”.

A propósito, convém ressaltar que o Almirante Coaraciara é o atual decano 
do Batalhão de Engenharia, além de ser o único dos seus comandantes que se 
tornou ComGer, até o presente momento.

Sua relação próxima com a Engenharia rendeu-lhe inclusive uma homena-
gem, em 2008, durante a comemoração do Jubileu de Ouro da Unidade, quando 
foram inaugurados a Galeria de Ex-Comandantes e o Museu Comandante La-
rangeira. Na ocasião, o Almirante Coaraciara descerrou a faixa inaugural do dito 
museu, acompanhado da viúva de seu patrono, a Sra. Vilma Larangeira.

Em março de 1966, o Capitão-de-Corveta Coaraciara passou o cargo de 
Comandante do Batalhão de Pioneiros e, em seguida, foi designado para o curso 
de Comando e Estado-Maior na Escola de Guerra Naval (EGN).

Referindo-se ao Comandante Coaraciara à frente do Batalhão de Pioneiros, 
o Comandante-Geral do CFN à época, Contra-Almirante (FN) Heitor Lopes de 
Souza, destacou em seu elogio “o reconhecimento às suas qualidades de liderança, 
capacidade profissional e ‘espírito de corpo’ demonstrados durante os dezenove 
meses em que exerceu o Comando”.

Cerimônia de Passagem de 
Comando do CGCFN, do Alte 
Esq (FN) Carlos de Albuquerque 
para o Almirante Coaraciara, em 
22 de dezembro de 1986.
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Em setembro do mesmo ano, o Comandante Coaraciara foi promovido ao 
posto de Capitão -de-Fragata, um mês antes de concluir o curso na EGN e assumir 
a função de Adjunto de Operações naquela Escola. Em janeiro de 1967, afastou-se 
temporariamente de suas funções, em caráter de destaque, por ter sido selecionado 
para um curso no exterior. Rumou para os Estados Unidos e concluiu o Amphibious 
Warfare Planning Couse for Sênior Foreign Officers, curso de excelência ministrado 
pelo United States Marine Corps (USMC), no estado da Califórnia. 

Durante sua entrevista ao Projeto Memória, o Almirante Coaraciara destacou 
a importância desse novo aprendizado para sua carreira, sobretudo por abordar 
a Doutrina Anfíbia, que desde a Segunda Guerra tornou-se um paradigma para 
os Fuzileiros Navais de todo o mundo. “Foi muito bom! Era um novo ambiente 
que se deparava e novos conhecimentos que viriam a seguir”.

Esse intercâmbio entre os Fuzileiros brasileiros e americanos se consolidou 
com a operação Veritas I, primeiro exercício conjunto entre os dois países, reali-
zado em janeiro de 1968, na Ilha de Vieques, em Porto Rico. O então Capitão-de-
Fragata Coaraciara atuou como observador da MB nessa operação anfíbia, que 
configurou como uma importante troca de experiências, colaborando para o melhor 
desempenho dos Fuzileiros Navais brasileiros. Entre os ensinamentos, destacou 
o Ex-ComGer “primeiro foi o de lidar com os americanos e ver que eles sabiam a 
mesma coisa que nós”.

De regresso à EGN, em março de 1968, assumiu os cargos de Adjunto da 
Divisão de Fuzileiros Navais e Instrutor de Operações Anfíbias. Vale ressaltar que 
em seu período de instrutoria no curso de Comando e Estado-Maior, o Coman-
dante Coaraciara teve como companheiro de púlpito o então Capitão-de-Fragata 
Henrique Sabóia, que mais tarde viria a ser Ministro da Marinha.

Por ocasião de sua despedida na EGN, depois de mais de três anos de serviço, 
o Comandante Coaraciara foi elogiado por seu Diretor, Vice-Almirante Jurandyr 
da Costa Muller de Campos, que em uma Citação Meritória ressaltou “soube 
o Comandante destacar-se pela sua operosidade, discrição, zelo e competência 
profissional com que sempre se houve no desempenho de seus afazeres”.

No ano de 1969, em outubro, foi designado pelo Ministro da Marinha para 
servir no Gabinete Militar da Presidência da República, em Brasília, onde desem-
penhou o cargo de Oficial de Gabinete do Presidente da República, na gestão 
do General Emílio Garrastazu Médici. Durante sua comissão, foi promovido ao 
posto Capitão-de-Mar-e-Guerra, em abril de 1972. Pouco depois, por força de sua 
promoção, foi dispensado de suas funções e designado para integrar o Serviço 
Nacional de Informações (SNI), onde assumiu importantes cargos.

Referindo-se à atuação do Comandante Coaraciara nos dois anos e seis 
meses em que serviu na Presidência da República, o então Chefe de Gabinete, 
General João Baptista de Oliveira Figueiredo, que mais tarde também se tornaria 
Presidente, destacou “sua conduta irrepreensível, o exercício eficiente de tarefas 
recebidas, o permanente espírito de cooperação e de camaradagem, a lealdade e 
o fino trato”. 

Em novembro de 1974, ao deixar o SNI, regressou para o Rio de Janeiro, 
sendo indicado para o Estado-Maior do Comando-Geral do CFN, onde assumiu, 
em fevereiro do ano seguinte, o cargo de Chefe da Seção de Organização. Apesar 
de sua breve comissão, pois logo fora designado para o Comando do Batalhão 
Paissandu, o Comandante Coaraciara recebeu elogios do então Chefe do Estado-
Maior do Comando-Geral, que, entre outros atributos, acentuou “sua inteligência 
e ponderação que, ao lhe propiciarem a capacidade e a segurança funcional, con-
forme demonstrado, o fazem um assessor de destacado valor”. 

No dia 27 de fevereiro de 1976, o Capitão-de-Mar-e-Guerra Coaraciara 
tornou-se Comandante do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, o Batalhão 
Paissandu. Durante seu Comando, esteve à frente de sua Unidade nas operações 
Dragão XII e XIII. Em 1978, comandou o Grupamento Operativo nucleado pelo 
Paissandu que participou da Operação Readex I, exercício realizado em conjunto 
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com os Fuzileiros americanos e holandeses, na Ilha de Vieques, em Porto Rico.
Referindo-se ao desempenho do Comandante Coaraciara como mais anti-

go do Batalhão Paissandu, assim se pronunciou o então Comandante da Divisão 
Anfíbia, Contra-Almirante Carlos de Albuquerque: “A eficácia de sua ação pode 
ser comprovada nos testes de avaliação pelos quais passou o Batalhão Paissandu, 
especialmente os subsistentes nas operações Dragão XIII e Readex I”.

No mesmo ano de 1978, o Comandante Coaraciara assumiu o cargo de Chefe 
do Estado-Maior da Divisão Anfíbia. Durante sua comissão, atuou nas operações 
Dragão XIV, XV e XVI, realizadas em Itaoca, no Estado do Espírito Santo, como 
Chefe do Estado-Maior da Força de Desembarque. 

Coincidentemente, em 25 de novembro de 1980, o Comandante Coaraciara 
obteve sua promoção ao posto de Contra-Almirante, na mesma data em que foi 
criado o posto de Almirante de Esquadra no CFN. Por sinal, essa era uma conquista 
bastante significativa para os Oficiais Fuzileiros. “Sentimos que esse degrau alcan-
çado nos levaria a um marco muito importante, porque eram novas atribuições...”, 
recordou o Almirante Coaraciara, sendo complementado pelo seu Ex-Ajudante 
de Ordens, CMG Mello, mediador na entrevista: “Eu me lembro que o Sr. falava, 
na época, da importância da participação do Almirante Fuzileiro no Almirantado. 
Até então, a gente não tinha acesso ao Almirantado, às grandes decisões navais. 
Eu me lembro que o Sr. comentava...”.

Reportando-se aos três anos em que exerceu a chefia do Estado-Maior da 
Divisão Anfíbia, assim se expressou o Comandante daquela Unidade, o Contra-
Almirante Carlos de Albuquerque: “O Almirante Coaraciara soube conduzir os 

Decreto nº 95.793, de 7 de março 
de 1988, que institui a Medalha 
“Mérito Anfíbio”.
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trabalhos do Estado-Maior de forma 
eficiente e eficaz, pelo que o Comando 
da Divisão Anfíbia pôde apresentar 
nos anos de 1979 e 1980 resultados 
bastante compensadores, com be-
nefícios reflexos diretos em toda a 
atividade desta Grande Unidade”. 

Durante o ano de 1981, o Al-
mirante Coaraciara foi estagiário do 
Curso Superior na Escola Superior 
de Guerra (ESG), tendo sido depois 
da conclusão, nomeado Comandante 
de Apoio do CFN, atual Comando do 
Pessoal de Fuzileiros Navais (CPes-
FN), cargo que assumiu em 22 de 
dezembro de 1981.

Em sua gestão, implantou 
o símbolo de jurisdição OSCAR, 
englobando a definição de todas as 

dotações de material das diversas unidades do CFN, bem como o controle desse 
material por processamento eletrônico de dados. Tal iniciativa contornou os óbices 
que por mais de dez anos inibiram a consecução daquele projeto. 

Posteriormente, em 1983, o Almirante Coaraciara assumiu o cargo de Co-
mandante da Divisão Anfíbia, quando atuou à frente da Força de Desembarque 
nas operações Dragão XIX e XX. 

Em 1984, foi promovido ao posto de Vice-Almirante, logo passando a co-
mandar a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), o mais alto cargo operativo do 

Almirantes Coaraciara 
e Mauro César durante 

Cerimônia de Entrega da 
Medalha Mérito Tamandaré, 

realizada no CEFAN, em 12 de 
dezembro de 1986.

Medalha “Mérito 
Anfíbio”.

Anverso Reverso
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CFN. Durante sua comissão, participou como Diretor do Exercício na Operação 
Dragão XXI, realizada em Marataízes, no Espírito Santo. 

Sobre o desempenho do Almirante Coaraciara como Comandante da FFE, 
assim se expressou o Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra 
Mário Hermes, em agradecimento: “Desejo de público externar a satisfação de 
haver tido, sob meu Comando, Oficial de tão elevada estatura moral, competência 
profissional reconhecida e lealdade inquestionável, e agradecer pela cooperação 
espontânea que dele sempre recebi”. 

O dia 25 de novembro de 1986 foi indubitavelmente uma data muito especial 
para o Almirante Coaraciara, pois alcançou o mais alto posto da carreira naval e a 
nomeação para o cargo mais relevante do CFN: Almirante-de-Esquadra Fuzileiro 
Naval e Comandante-Geral, assumindo em 22 de dezembro de 1986.

No exercício do Comando-Geral, o Almirante Coaraciara cumpriu seu 
primeiro compromisso no exterior, representando o CFN nas comemorações do 
450º aniversário do Cuerpo de Infanteria de Marina da Espanha. A cerimônia foi 
realizada em Madri, em fevereiro de 1987, com as presenças de Suas Majestades 
o Rei de Espanha, D. Juan Carlos, e a Rainha D. Sofia, além de comandantes Fu-
zileiros Navais de diversos países.

Em dezembro do mesmo ano, participou do primeiro voo de apoio da Força 
Aérea Brasileira à Operação Antártica VI, quando visitou os Fuzileiros da Base 
Comandante Ferraz que lá cumpriam a comissão de verão.

No ano seguinte, no mês de abril, o CFN foi o anfitrião da visita que o 
Comandante da Infanteria de Marina da Espanha, General de Divisão D. Octávio 
Alaêz Rodrigues, fez ao Brasil. Na ocasião, o Almirante Coaraciara, representando 
o Ministro da Marinha, condecorou o General Alaêz com a Grã-Cruz da Ordem 
do Mérito Naval.

Outro momento importante em seu comando ocorreu em agosto de 1988 

Encontro de Veteranos do 
CFN realizado na Ilha das 
Flores. Ao centro, o então 
Comandante-Geral do CFN, 
Alte Esq (FN) Luiz Carlos da 
Silva Cantídio. À esquerda, o 
Almirante Coaraciara.
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quando o Almirante Coaraciara foi convidado pelo General Alfred M. Gray, Co-
mandante do USMC, a visitar as unidades operativas daquele país, ocasião em 
que foi condecorado com a Legião do Mérito dos Estados Unidos. Retribuindo a 
visita, em agosto do ano seguinte, o General Gray foi recebido pelo ComGer como 
convidado oficial da MB. Naquela oportunidade, o Comandante dos Fuzileiros 
americanos, demonstrando a ótima impressão que lhe causou o CFN, deixou re-
gistrada uma significativa mensagem no Livro de Visitantes do Comando-Geral: 
“Vocês não são segundos para ninguém”.

De fato, o Comando do Almirante Coaraciara se notabilizou pela aquisição 
de diversas viaturas especiais, entre elas o Carro Lagarta Anfíbio (CLAnf), que 
foi empregado e dirigido por Fuzileiros brasileiros pela primeira vez durante um 
adestramento de operacionalidade realizado na Ilha da Marambaia, em 1987. Além 
disso, foram adquiridos uma bateria de canhões antiaéreos Bofi, acompanhados 
do sistema de radar Giraffe, modernos sistemas de guerra eletrônica e de direção 
de tiro para a Artilharia, portadas leves Castor para transposição de cursos d’água 
e avançados detectores de minas para a Engenharia. No que tange aos aquar-
telamentos do CFN, destaca-se a construção do novo alojamento no Centro de 
Recrutas e da garagem para os CLAnf, na Tropa de Reforço. Outro fato marcante, 
fruto do esforço pessoal do Almirante Coaraciara, foi a publicação do CGCFN-01: 
Fundamentos das Operações Terrestres, o primeiro de uma longa série de manuais 
CGCFN, coletânea atualmente consolidada e constantemente atualizada. Merece 
ainda destaque o empenho do ComGer nas negociações que conduziram à aqui-
sição dos Navios de Desembarque de Doca Ceará e Rio de Janeiro. 

Outra recordação importante de seu comando foi a assinatura do decreto 
presidencial que criou a Medalha do Mérito Anfíbio, em cerimônia realizada no 
CIASC, durante as comemoração dos 180 anos do CFN, com a presença do então 
Presidente da República José Sarney. A comenda era uma antiga aspiração dos 
Fuzileiros Navais, sendo concedida àqueles que se distinguiram pela exemplar 
dedicação à profissão e invulgar interesse no aprimoramento da condição de com-
batente anfíbio. “Eu me senti muito satisfeito. Tinham dentro da Marinha alguns 
que eram contra. O Expediente que eu encaminhei ao Ministro recebeu ‘nega’ de 
todo mundo, menos do Ministro, que aprovou”.

O Almirante Coaraciara também se preocupou em preservar e divulgar o 
acervo material e documental da instituição, destacando a participação dos Fuzi-
leiros Navais na história da Marinha e do Brasil. Como exemplo, convém destacar 
a criação do Museu do Corpo de Fuzileiros Navais, do qual é Colaborador Emérito; 
a inauguração da praça em homenagem ao Gorro de Fita, na Ilha das Cobras, por 
ocasião do seu centenário de criação, e a publicação de edições especiais da revista 
O Anfíbio, relatando episódios importantes da história dos Fuzileiros no Brasil, 
como, por exemplo, na comemoração dos 25 anos da Operação Dragão.

O Comandante Mello complementou: “O Almirante também se esforçava 
muito no intercâmbio de Oficiais Fuzileiros em cursos no exterior. O ‘Curso de 
Mando’, na Espanha, foi o Almirante Coaraciara que conseguiu. Os Adidos Na-
vais também, que na época nós só tínhamos um. O Almirante conseguiu mais 
dois Adidos”.

Por fim, no dia 18 de dezembro de 1990, o Almirante de Esquadra (FN) 
Coaraciara Brício Godinho passou o cargo de Comandante-Geral do CFN, onde 
levou a efeito um trabalho intenso e continuado, desenvolvido ininterruptamente 
por mais de três anos à frente dos Fuzileiros Navais brasileiros.

Hoje, dezenove anos depois de deixar o serviço ativo, em suas lembranças 
permanece a satisfação do dever cumprido, em um período que segundo ele “foi 
de muita luta e muito sucesso, de todos!”. 

Ao final da entrevista, o Almirante Coaraciara, inspirado em Barroso, deixou 
sua mensagem de incentivo às novas gerações de Fuzileiros Navais: “Esperança! 
Sustentar o fogo, que a vitória é nossa! E só.”
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