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RESUMO 
 
O emprego recorrente do Exército Brasileiro (EB) em operações de Não Guerra 
levanta importantes questionamentos acerca dos impactos causados sobre o preparo 
de forças de operações especiais (F Op Esp) para o caso de emprego em situação de 
Guerra. Desde 1992, o emprego da Força Terrestre, instrumento de ação do EB, 
normalmente acompanhado do emprego de suas F Op Esp, tornou-se cada vez mais 
recorrente.   O governo brasileiro recorreu ao poder militar para atender demandas 
urgentes da sociedade, o que pode ser exemplificado com as atuações em 
comunidades do Rio de Janeiro durante a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92); durante as visitas de diferentes 
autoridades políticas e/ou religiosas; para garantir a lei e a ordem (GLO); ou para 
garantir a segurança dos grandes eventos realizados no Brasil, tais como a Copa do 
Mundo da FIFA (2014) e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Diante disso, experientes 
operadores de forças especiais levantam indicadores que podem revelar que a 
demanda supracitada pode provocar impactos negativos sobre os critérios que 
caracterizam a capacidade de uma força de cumprir sua destinação funcional em 
caráter permanente de prontidão, sobretudo no que diz respeito às atividades de 
preparo de unidades especiais para operações clássicas de operações especiais com 
maior vocação para as situações de Guerra.  

   
Palavras-Chave: Preparo; Emprego; Forças de Operações Especiais; Operações de 
Não Guerra. 
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ABSTRACT 
 
The recurrent employment of the Brazilian Army in Non-War operations raises 
important questions about the impacts caused on the preparation of special operations 
forces (SOF) for the case of employment in situation of War. Since 1992, the use of 
the Land Force, an instrument of action of the Brazilian Army, usually accompanied by 
the employment of its SOF, has become increasingly recurrent. The Brazilian 
government has resorted to military power to meet urgent demands from society, which 
can be exemplified by actions in communities in Rio de Janeiro during the United 
Nations Conference on Environment and Development (ECO-92); during the visits of 
different political and/or religious authorities; to guarantee law and order (Law 
enforcement – LE); or to ensure the safety of major events held in Brazil, such as the 
FIFA World Cup (2014) and the Rio 2016 Olympic Games. In the face of this, 
experienced special forces operators raise indicators that may reveal that the 
aforementioned demand may cause negatives impacts on the criteria that characterize 
the capacity of a force to fulfill its functional destiny in a permanent character of 
readiness, especially with respect to the activities of preparation of special units for 
classic operations of special operations with greater vocation for the situations of War. 
 
Keywords: Preparation; Employment; Special Operations Forces; Non-War 
Operations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As implicações decorrentes do emprego recorrente do Exército Brasileiro (EB) 

em Operações de Não Guerra abrem amplo campo de debates acerca das atividades 

de preparo das Força Terrestre (F Ter), especialmente sob o ponto de vista de suas 

Forças de Operações Especiais (FOpEsp). 

Nos dias atuais, os aspectos legais e doutrinários do emprego do EB, mais 

especificamente de seu instrumento de ação, a F Ter, buscam superar os óbices 

apresentados pelo caráter difuso dos riscos e ameaças inerentes aos conflitos do 

século XXI. Os ambientes dos conflitos modernos são caracterizados pela assimetria 

e pela presença de atores estatais, supranacionais e não estatais, capazes de 

influenciar a estabilidade interna de um país, bem como o sistema internacional. 

 Nesse contexto, o conceito operativo do Exército busca obter eficácia e 

efetividade organizacional, com capacidades que lhe possibilitem realizar Operações 

no Amplo Espectro, segundo a seguinte definição: 

As Operações no Amplo Espectro são, portanto, o Conceito Operativo do 

Exército, que interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter 

resultados decisivos nas operações. Para isso, o EB deve estar apto a realizar a 

combinação de Operações Ofensivas, Defensivas e de Cooperação e Coordenação 

com Agências (OCCA), simultânea ou sucessivamente, prevenindo ameaças, 

gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de 

Não Guerra (BRASIL, 2017b). 

Desde sua última atuação em Operações de Guerra, por ocasião da Segunda 

Guerra Mundial (II GM), o Exército Brasileiro tem sido empregado, de forma 

recorrente, em operações de Não Guerra. As operações de Não Guerra são aquelas 

em que as Forças Armadas, embora fazendo uso do Poder Militar, são empregadas 

em tarefas que não envolvam o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 

especiais, em que esse poder é usado de forma limitada (BRASIL, 2017d). 

Nesse contexto, para não citar todos, pode-se elencar os seguintes empregos: 

Missões sob a égide de organismos internacionais, dentre elas, as de Missões de Paz 

em Angola, no Haiti, em Moçambique e no Timor Leste; Missões de Garantia da Lei e 

da Ordem (GLO), nas cidades do Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Vitória-ES, dentre 

outras; além de outras ações de cooperação e coordenação com agências (OCCA), 

como nas situações de emprego em segurança de autoridades estrangeiras ou 
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realização de Grandes Eventos.  

Como  exemplos, elenca-se as reuniões de cúpula dos países da América do 

Sul e Países Árabes (ASPA), além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 

(BRICS) e segurança na Copa do Mundo de Futebol, de 2014, assim como o esquema 

de segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a recente Intervenção Federal na 

Segurança Pública do Rio de Janeiro (ROCHA, 2018).  

Esse tipo de emprego tem sido alvo de questionamentos de membros dos mais 

diversos setores da sociedade brasileira acerca da missão constitucional do Exército 

Brasileiro, como Força Armada, cujo foco estaria, supostamente, centrado nas ações 

de Defesa da Pátria. Além disso, alguns especialistas têm suscitado possíveis 

prejuízos na atual capacidade do Exército Brasileiro de atuar em Operações de 

Guerra, após todos esses anos de emprego em Operações Não Guerra.  

Dentro desses possíveis prejuízos, os quais seriam impactos decorrentes do 

emprego recente da Força Terrestre, cabe questionar o que a atual conjuntura tem 

representado como reflexo no preparo das F Op Esp para um possível emprego em 

Operações de Guerra e ou conflito armado. As F Op Esp constituem-se em importante 

ramo do Exército Brasileiro, cuja responsabilidade é a condução das Operações 

Especiais (Op Esp).  

Segundo o Manual de Operações Especiais, as Operações Especiais são: 

 
 Operações conduzidas por forças militares especialmente organizadas, treinadas e 
equipadas, em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis, visando a atingir 
objetivos militares, políticos, informacionais e/ou econômicos, empregando 
capacitações militares específicas não encontradas nas forças convencionais. 
(BRASIL, 2017c, p. 14) 
 

 

As Op Esp do Exército são capazes de fornecer opções estratégicas ao nível 

decisório político e alternativas operacionais ao Comandante Operacional de um 

Teatro de Operações ou Área de Operações (TO/A Op) (BRASIL, 2017c).  

O tema é extremamente relevante para o EB e para o Brasil, tendo em vista 

que o presente projeto pretende realizar uma pesquisa de levantamento sobre os 

impactos do emprego do EB em Operações de Não Guerra, com foco nos reflexos 

sobre o preparo das F Op Esp. Tudo com o objetivo de avaliar os supracitados 

impactos, sob o ponto de vista das Operações Especiais, quanto à atual capacidade 

de emprego do EB na defesa da pátria.  
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 Por esse motivo, a relevância e o caráter atual do tema em questão para o 

meio acadêmico, civil e militar, ficam evidentes. Ademais, a avaliação dos impactos 

supracitados proporcionará conteúdo teórico de extrema relevância para assessorar 

os comandantes militares dos níveis mais elevados quanto ao preparo de Forças de 

Operações Especiais, bem como os auxiliará nos assessoramentos de nível político 

quanto ao emprego do Exército em operações de Não Guerra. 

Além disso, os resultados dessa pesquisa poderão suscitar pesquisas e 

verificações semelhantes em outras tropas e setores do Exército Brasileiro. 

Do exposto, segundo Quivy e Campenhoudt (1995, p. 96;99), o problema é 

formulado após as leituras e trabalhos exploratórios sobre o tema. Sendo assim, após 

a apresentação dos conceitos e considerações supracitadas, pode-se questionar: 

“Quais são os atuais impactos do emprego recorrente do Exército Brasileiro em 

Operações de Não Guerra, no que diz respeito ao preparo das Forças de Operações 

Especiais da Força Terrestre para seu emprego em Operações de Guerra? “  

       Com base na problemática levantada, o objetivo geral do trabalho em tela será 

analisar os impactos que o emprego do Exército Brasileiro em Operações de Não 

Guerra, no século XXI, de modo a verificar se o preparo das Forças de Operações 

Especiais, para as Operações de Guerra, está sendo prejudicado ou beneficiado. 

Desdobrando o objetivo geral, dividindo o todo em partes investigativas, a fim 

de viabilizar um roteiro que permita a elucidação do problema, foram estabelecidos os 

objetivos específicos listados abaixo para a pesquisa: 

a. Analisar os aspectos doutrinários e legais do emprego do EB; 

b. Analisar aspectos doutrinários das operações de Guerra e Não Guerra; 

c. Analisar a doutrina de emprego das Forças de Operações Especiais da Força 

Terrestre; 

d. Analisar o preparo das Forças de Operações Especiais da Força Terrestre;  

e. Apresentar os desafios para a manutenção da ampla capacidade de 

emprego das Forças de Operações Especiais, com base nas atuais condições 

de preparo.  

Essa pesquisa terá sua maior parte calcada na modalidade qualitativa, 

privilegiando relatos, análises de documentos e entrevistas. No entanto, pretende-se 

apresentar uma parte quantitativa, por meio de dados estatísticos decorrentes da 

análise das opiniões e experiências de operadores de forças especiais pertencentes 
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às diferentes gerações que atuaram no espaço de tempo compreendido entre o ano 

de 1992 até os dias atuais.  

De acordo com as publicações Manual Escolar de Formatação de Trabalhos 

Científicos – ME 21-253 (FRAGOMENI, 2017) e Métodos de Pesquisa (JÚNIOR, 

2014), ambas em conformidade com as Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 2002), a pesquisa em tela será descritiva e explicativa, com bases 

bibliográfica, documental e de campo. Descritiva por procurar descrever os 

fundamentos doutrinários do preparo e emprego do Exército Brasileiro sob a ótica da 

gestão do conhecimento. Explicativa por pretender explicar coerências e possíveis 

incoerências nas atuais condições de preparo e emprego para criação do 

conhecimento.  

Além disso, a pesquisa também será bibliográfica, por fundamentar sua 

investigação em assuntos de desenvolvimento de doutrina militar, gestão do 

conhecimento e criação do conhecimento disponíveis em livros, manuais e artigos de 

livre acesso ao público de maneira geral. Haverá ainda a parte documental, por se 

basear na utilização que de documentos, de trabalhos e relatórios oficiais do Exército 

Brasileiro, disponíveis e não disponíveis para consultas públicas.  

Por fim, a pesquisa também terá sua parte de campo, pois buscará coletar dados 

junto ao Estado Maior do Comando de Operações Especiais (COpEsp) e ao Ministério 

da Defesa (MD), além de contar com entrevistas não estruturadas e relatos de oficiais 

integrantes das Forças de Operações Especiais e operadores de forças especiais com 

experiências junto às forças especiais colombianas. 

O universo populacional para as entrevistas será constituído, prioritariamente, 

pelos oficiais operadores de forças especiais do Exército Brasileiro, com experiências 

diversas ligadas às Operações Especiais, entre 1992 e os dias atuais. Além disso, o 

raciocínio será direcionado com base, prioritariamente, no preparo 1o Batalhão de 

Forças Especiais, unidade que bem representa os elementos de emprego do COpEsp 

para os fins da presente pesquisa.  

A amostra será não probabilística e definida pelo critério da tipicidade, sendo, 

exclusivamente, composta por oficiais do Exército que participaram do emprego das 

Forças de Operações Especiais no período contemporâneo, operadores de forças 

especiais ou comandos. 

Por fim, cabe ressaltar que o presente trabalho de pesquisa não pretende 

esgotar o assunto referente ao emprego do Exército Brasileiro, tampouco sobre o 
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preparo e emprego das Forças de Operações Especiais da Força Terrestre. Ao 

contrário, os resultados aqui levantados servirão de base para outras análises que 

possam contribuir para a manutenção permanente da capacidade do Exército 

Brasileiro de cumprir sua missão constitucional. 

 

 

2 ASPECTOS LEGAIS E DOUTRINÁRIOS DO EMPREGO DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 

2.1 ASPECTOS LEGAIS 
O emprego do Exército, como uma das forças singulares que compõem as 

Forças Armadas brasileiras, está definido na Carta Magna. No nível político, essa é a 

maior referência que amarra o emprego da Força Terrestre. A Força terrestre é o 

instrumento de ação do Exército Brasileiro e seu emprego está assim definido na 

Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 1988, p. 87). 

  

 

A Lei Complementar Nr 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas 

gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, define sua 

destinação e as atribuições da seguinte forma, com especial atenção para o seu 

parágrafo único: 

 

Art. 1o As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe 
também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas 
nesta Lei Complementar. (BRASIL, 1999, p. 1, grifo nosso) 

   

 

No mesmo documento, esse diploma legal define o preparo das Forças 

Armadas da seguinte maneira: 
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Art. 13. Para o cumprimento da destinação constitucional das Forças 
Armadas, cabe aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o preparo 
de seus órgãos operativos e de apoio, obedecidas as políticas estabelecidas pelo 
Ministério da Defesa. 

§ 1o O preparo compreende, entre outras, as atividades permanentes de 
planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento, 
desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação 
das Forças Armadas, de sua logística e mobilização. (BRASIL, 1999, p. 5, grifo 
nosso). 

 

 

Cabe ressaltar que a Lei Complementar 97, como se pode observar no grifo 

acima, estabelece critérios que definem o emprego para o Estado, sendo eles: 

planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento 

de doutrina e pesquisas específicas, além de inteligência e estruturação das Forças 

Armadas.  

Como mais um aspecto legal, a Política Nacional de Defesa (PND) é o 

documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à 

Defesa Nacional. Tais ações são coordenadas pelo Ministério da Defesa e a PND 

estabelece os objetivos e orientações para o preparo e emprego dos setores militares 

e civil em todas as esferas do Poder Nacional. 

A PND define Segurança e Defesa Nacional da forma abaixo: 

 
Segurança 
É a condição que permite ao País preservar sua soberania e integridade territorial, 
promover seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, e garantir aos 
cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais. 
 
Defesa Nacional 
É o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a 
defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 
preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. (BRASIL, 2016b, p. 13, grifo 
nosso). 

  

Como se pode perceber, a Segurança é um conceito mais amplo, que conta 

com instituições e órgãos, além da sociedade. Enquanto que a Defesa está mais 

relacionada com a Segurança Militar, especialmente com as Forças Armadas.  

Quanto ao que fazer para alcançar os objetivos da PND, a Estratégia Nacional 

de Defesa (END), estabelece ações estratégicas que buscam assegurar os objetivos 

da Defesa Nacional. Esse documento trata, dentre outros assuntos, da reorganização 

e reorientação das Forças Armadas e da política de composição dos efetivos da 
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Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A END elenca flexibilidade e a elasticidade 

dentre os conceitos estratégicos que deve orientar o emprego do EB no cumprimento 

de sua missão constitucional e no desempenho de suas funções, seja na paz, seja na 

guerra (BRASIL, 2016). 

Ainda nesse contexto, o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) abrange as 

atividades de defesa. Esse documento tem a finalidade de dar acesso à sociedade 

brasileira, bem como à comunidade internacional quanto às políticas e ações 

referentes aos procedimentos de segurança e proteção da soberania brasileira, 

conferindo transparência quanto às circunstâncias que envolvem o preparo e o 

emprego do Exército e das demais Forças Armadas.  

A LBDN (2012a), por sua vez, reforça o compêndio de missões do EB e o 

responsabiliza pelo preparo da F Ter para melhor cumpri-las. Sendo assim, esse 

documento reafirma o compromisso do EB com a sociedade brasileira, tornando ainda 

mais premente a ideia do preparo constante para emprego imediato, efetivando o 

conceito de prontidão permanente (BRASIL, 2012a).   

Sendo assim, pode-se concluir, de forma ainda parcial, que os aspectos legais 

que envolvem o emprego do Exército Brasileiro confirmam o amplo espectro de suas 

possibilidades de emprego, variando desde a paz estável até a solução de conflitos 

armados.  

Esse emprego não apresenta fundamentação contundente da hierarquização 

das atribuições do EB, devendo este estar pronto para defender a Pátria, garantir os 

poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, a lei e a ordem, bem 

como para o cumprimento de atribuições subsidiárias em cooperação e coordenação 

com agências. Além disso, o Estado define critérios que caracterizam o conceito de 

preparo, permitindo que as Forças Armadas tenham um “Norte” para a busca da 

prontidão permanente.  

Ademais, os conceitos apresentados, pela própria organização dos parágrafos 

dos seus artigos e incisos, caracterizados pelo tempo presente, trazem a ideia de 

prontidão, reforçando ainda mais a importância do preparo. 
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2.2 ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 
A Doutrina Militar de Defesa (DMD) aborda as normas gerais para do preparo 

e do emprego das Forças Armadas, especialmente no que se refere à Defesa da 

Pátria, configurando o nível estratégico do tema, gerenciado pelo MD. 

Por sua vez, a Doutrina Militar Terrestre (DMT) estabelece valores, 

fundamentos, conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da 

Força Terrestre (F Ter), que é definida como o instrumento de ação do EB. A F Ter 

inclui os elementos do EB, organizados por módulos de combate, com base em 

capacidades, a partir dos seguintes fatores: Doutrina, Organização (e/ou processos), 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), com vistas 

ao emprego nas Operações no Amplo Espectro (BRASIL, 2014a). 

Cada um desses fatores apresenta conceitos fundamentais para o profundo 

entendimento do suporte do conceito de capacidade, conforme a DMT: 

 
a) Doutrina – este fator é base para os demais, estando materializado nos produtos 
doutrinários. Por exemplo, a geração de capacidades de uma Unidade inicia-se com a 
formulação de sua Base Doutrinária, que considera a gama de missões, atividades e 
tarefas que essa Unidade irá cumprir, em operações. 
b) Organização (e Processos) – é expressa por intermédio da Estrutura Organizacional 
dos elementos de emprego da F Ter. Algumas capacidades são obtidas por processos, 
com vistas a evitar competências redundantes, quando essas já tenham sido 
contempladas em outras estruturas. 
c) Adestramento – compreende as atividades de preparo obedecendo a programas e 
ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas modalidades: 
virtual, construtiva e viva. 
d) Material – compreende todos os materiais e sistemas para uso na F Ter, 
acompanhando a evolução de tecnologias de emprego militar e com base na 
prospecção tecnológica. É expresso pelo Quadro de Distribuição de Material dos 
elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes da permanência e 
sustentação das funcionalidades desses materiais e sistemas, durante todo o seu ciclo 
de vida (permanência no inventário da F Ter). 
e) Educação – compreende todas as atividades continuadas de capacitação e 
habilitação, formais e não formais destinadas ao desenvolvimento do integrante da F 
Ter quanto à sua competência individual requerida. Essa competência deve ser 
entendida como a capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-
relacionada, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para decidir 
e atuar em situações diversas. Dentre essas competências, ressalta-se o 
desenvolvimento da Liderança Militar, fator fundamental na geração das capacidades. 
f) Pessoal – abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes da força, nas 
funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e preenchimento de 
cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, valorização profissional e moral. É 
uma abordagem sistêmica voltada para a geração de capacidades, que considera todas 
as ações relacionadas com o planejamento, a organização, a direção, o controle e a 
coordenação das competências necessárias à dimensão humana da Força. 
g) Infraestrutura – engloba todos os elementos estruturais (instalações físicas, 
equipamentos e serviços necessários) que dão suporte à utilização e ao preparo dos 
elementos de emprego, de acordo com a especificidade de cada um e o atendimento a 
requisitos de exercício funcional. (BRASIL, 2014b, p. 3-3;3-4) 
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 Com base nas modalidades de emprego, a DMT orienta o preparo da F Ter, 

estabelecendo um enquadramento comum para ser empregado por seus quadros 

como referência na solução de problemas militares (BRASIL, 2014b).  

Não se pode perder de vista que os elementos da Força Terrestre devem estar 

aptos para conduzirem, com legitimidade e pelo uso gradual e controlado da força, 

operações terrestres em qualquer ponto do espectro dos conflitos, desde a paz 

estável, até o conflito armado, além de contribuir de forma decisiva para a prevenção 

de ameaças, o gerenciamento de crises e/ou solução de conflitos, nacionais ou 

internacionais, de qualquer natureza e intensidade (BRASIL, 2017d). 

Para tanto, o Exército Brasileiro deve estar, constantemente, apto a realizar 

suas tarefas de operações no amplo espectro, sendo elas: Operações Ofensivas, 

Operações Defensivas, Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

(OCCA). Dentre essas tarefas, observa-se que as duas primeiras possuem maiores 

ligações com as Operações de Guerra, enquanto estas últimas estão mais 

vocacionadas para as Operações de Não Guerra, suscitando diferenças significativas 

nas ações de preparo da Força Terrestre.  

Nesse âmbito das operações mais vocacionadas para as situações de Não 

Guerra, faz-se necessário conceituar as OCCA: 

 
São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições 
(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais), definidos genericamente como agências (Fig 3-3). Destinam-se a 
conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos 
convergentes que atendam ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, a 
dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem 
com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. (BRASIL, 2017d, p. 3–14) 
 
 
 

Com o intuito de bem esclarecer esse tipo de operação básica da F Ter, torna-

se essencial que algumas de suas possibilidades sejam citadas, segundo o Manual 

de Operações: 

 
As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas que 
normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do poder 
militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o combate propriamente 
dito, exceto em circunstâncias especiais.  
São elas:  
a) garantia dos poderes constitucionais;  
b) garantia da lei e da ordem; 
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c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo;  
e) sob a égide de organismos internacionais;  
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e  
g) outras operações em situação de não guerra. 
(BRASIL, 2017d, p. 3–15, grifo nosso) 

  

 

De posse dessas informações, cabe ressaltar, conforme grifo acima, que, para 

além das missões já evidenciadas nos diplomas legais, o combate e prevenção ao 

terrorismo aparece de forma direta, evidenciando o emprego de FOpEsp em OCCA. 

Outrossim, é fundamental que se saiba as características desse tipo de 

operação, sinalizando peculiaridades que suscitarão o pensamento crítico sobre as 

particularidades do preparo específico para suas atividades e tarefas 

correspondentes: 

 
São características dessas operações:  
a)  uso limitado da força; 
b) coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não governamentais;  
c) execução de tarefas atípicas;  
d) combinação de esforços políticos, militares, econômicos, ambientais, humanitários, 
sociais, científicos e tecnológicos;  
e) caráter episódico; 
f) não há subordinação entre as agências e, sim, cooperação e coordenação; g) 
interdependência dos trabalhos;  
h) maior interação com a população; 
i) influência de atores não oficiais e de indivíduos sobre as operações; e  
j) ambiente complexo. 
(BRASIL, 2017d, p. 3–15) 

 

 

A aptidão para realizar as operações supracitadas está diretamente ligada às 

capacidades de uma força militar. A DMT (BRASIL, 2014b) conceitua capacidade 

como a aptidão requerida para que se possa cumprir determinada missão ou tarefa. 

Nesse sentido, esse mesmo documento afirma que tal capacidade é adquirida por 

meio de um conjunto de fatores determinantes, os quais são inter-relacionados e 

indissociáveis, sendo eles: doutrina, organização, adestramento, material, educação, 

pessoal e infraestrutura, perfazendo o acrônimo DOAMEPI, cujos conceitos já foram 

apresentados na íntegra. 

Existem ainda outros dois conceitos que se tornam bastante elucidativos no 

contexto em questão: Tarefa e Atividade. Segundo o catálogo de capacidades do EB, 

esses conceitos são: 
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Atividade 
Conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de relacionamento, 
interdependência ou de similaridade, cujos resultados concorrem para o 
desenvolvimento de uma determinada função de combate. 
 
Tarefa 
Trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para alcançar o objetivo 
geral da operação. É um trabalho específico e limitado no tempo que agrupa passos, 
atos ou movimentos integrados, segundo uma determinada sequência e destinado à 
obtenção de um resultado determinado. As tarefas constituem ações a serem 
executadas pelos diversos sistemas e elementos operativos (BRASIL, 2015, p. 7, grifo 
nosso). 

 

 

Diante disso, correlacionando a DMT com a Lei Complementar 97, é correto 

perceber que a DOAMEPI está atendendo perfeitamente aos fundamentos 

estabelecidos pelo Estado para caracterizar o preparo de uma força militar para a 

obtenção de capacidades específicas. Isso se evidencia pela seguinte correlação: 

 
Quadro 1: Correlação dos critérios de preparo da LC 97 com a DMT. 

CRITÉRIOS DE PREPARO 

( LC 97) 
CORRELAÇÕES COM OS FATORES DE 

CAPACIDADE  

(DMT) - DOAMEPI 

Planejamento Doutrina/Educação 

Organização e articulação Organização/Pessoal/Material 

Instrução e adestramento Educação/Adestramento 

Desenvolvimento de doutrina e 

pesquisas específicas 

Doutrina/Infraestrutura/Material/Educação 

Inteligência e estruturação Infraestrutura/Doutrina/Educação 
Fonte: o autor 
 

De posse dessa correlação entre a LC 97 e a DMT, o entendimento das 

nuances de preparo e emprego do EB no contexto atual ficará facilitado e claro. 

Contextualizando o raciocínio, pode-se perceber que, recentemente, o Exército 

vem sendo empregado de forma recorrente nas tarefas de cooperação e coordenação 

com agências. Esses empregos podem ser exemplificados nas seguintes situações: 

garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem; proteção de estruturas 

estratégicas; ações na faixa de fronteira; prevenção e combate ao terrorismo; ações 

sob a égide de organismos internacionais; emprego em apoio à política externa em 



26 
 

tempo de paz ou crise; e outras atribuições subsidiárias (BRASIL, 2017d). 

As operações militares terrestres, segundo o manual de operações, são 

classificadas quanto às forças empregadas e quanto às suas finalidades. No que diz 

respeito às forças empregadas, as operações podem ser Singulares, Conjuntas ou 

Combinadas. Já no aspecto referente às finalidades das operações, estas podem ser 

Básicas ou Complementares.  

 Para a consecução das diversas operações supracitadas, segundo a 

Concepção Estratégica do Exército, a F Ter se organiza em grupos de emprego 

constituídos por tropas com capacidades diversas para atender aos impositivos das 

hipóteses de emprego (HE). 

 Os grupos de emprego são as Forças de Emprego Estratégico (F Emp Estrt), 

e as Forças de Emprego Geral (F Emp Ge). Enquanto estas são constituídas pelo 

grosso das forças do EB e são fundamentais nas estratégias da dissuasão e da 

presença, aquelas consistem em forças com poder de combate que possibilitem, no 

amplo espectro dos conflitos, o desequilíbrio estratégico. Além disso, As F Emp Estrt 

possuem os módulos especializados, que possuem capacidades para agregar poder 

de combate, de acordo com a especificidade de cada situação (BRASIL, 2017b). 

É no âmbito dos módulos especializados que estão as Forças de Operações 

Especiais, coordenadas e controladas pelo Comando de Operações Especiais 

(COpEsp). 

Dentro desse contexto, aprofundando as subdivisões decorrentes de cada tipo 

de operação, é possível identificar as necessidades de capacidades ligadas às forças 

de operações especiais.  

Dentre as Operações Básicas, a F Ter pode realizar operações Ofensivas, 

Defensivas e de Cooperação e Coordenação com Agências. Com um dos vetores da 

F Ter, para além de realizar suas missões clássicas de ação direta e/ou ação indireta, 

bem como reconhecimento especial, nos contextos das operações clássicas de 

ofensivas e defensivas, as F Op Esp possuem diversas capacidades no âmbito das 

OCCA.  

Desse modo, algumas das operações com emprego de FOpEsp podem ser 

ressaltadas no sentido de reforçar a relevância da necessidade de preparo dessas 

forças, dentre elas: Operações Contra Forças Irregulares; Contrainsurgência; 

Prevenção e Combate ao Terrorismo; Busca, Combate e Salvamento (CBS); 

Evacuação de Não Combatentes; e Operações de Informação, sobretudo nas 
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vertentes das Operações Psicológicas e Operações de Inteligência (BRASIL, 2017c, 

p. 4–8) 

No âmbito das OCCA e das operações complementares, os tipos de operações 

especiais encontram amplo campo de emprego. Para além das Ações Diretas, Ações 

Indiretas e Reconhecimento e Avaliação de Área, as operações com emprego de 

FOpEsp mais destacadas são: Operações de Informação, especialmente no âmbito 

das Operações Psicológicas e de Inteligência; CIMIC; BCS; Prevenção e Combate ao 

Terrorismo; e, de forma mais sobressaltada, as Operações Contra Forças Irregulares.   

Em todos as classificações de tipos de operações do EB, observa-se a 

necessidade de direta da manutenção do preparo de Forças de Operações Especiais, 

como se pode verificar de forma clara nas OCCA, sobretudo nas intituladas Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO), que pode ser exemplificada com os recentes empregos de 

FOpEsp nas Operações Arcanjo (2010/2012) e São Francisco (2014/2015); 

Prevenção e Combate ao Terrorismo, como no emprego de FOpEsp nos grandes 

eventos, tais como Copa do Mundo de Futebol (2014) e Jogos Olímpicos (2016). 

Além disso, pode-se citar ainda o exemplos identificados nas Ações sob a 

Égide de Organismos Internacionais, a exemplo do Destacamento de Operações de 

Paz (DOPAZ), no Haiti; e nas inseridas dentre as Outras Ações de Cooperação e 

Coordenação com Agências, especialmente na salvaguarda de pessoas, dos bens, 

dos recursos brasileiros ou sob a jurisdição brasileira, fora do território nacional, como 

na presença de FOpEsp liderando a segurança do corpo diplomático na República 

Democrática do Congo (RDC).  

As operações complementares também levantam importantes pontos que 

reforçam a importância das FOpEsp da F Ter. Segundo o manual de operações, assim 

estão apresentadas estas operações: 

 
Incluem os seguintes tipos:  
a) aeromóvel; b) aeroterrestre; c) de segurança; d) contra forças irregulares; e) de 
dissimulação; f) de informação; g) especiais; h) de busca, combate e salvamento; 
i) de evacuação de não combatentes; j) de junção; k) de interdição; l) de transposição 
de curso de água; m) anfíbia; n) ribeirinha; o) contra desembarque anfíbio; p) de 
abertura de brecha; e q) em área edificada. 
(BRASIL, 2017d, p. 4–1, grifo nosso) 
 

 

Dentre as operações complementares, normalmente executadas no âmbito das 

operações básicas, por sua vez, as relações do emprego das forças convencionais do 
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EB com as FOpEsp encontram maior vulto nas operações tipificadas como: operações 

especiais, como o próprio nome já diz; operações contra forças irregulares; BCS; ENC; 

e operações de informação, conforme grifo acima. Podendo-se perceber que estes 

tipos elencados no manual de operações do EB, coincidem com aquelas elencadas 

no manual de operações especiais (2017c), comprovando a condição de 

indissociabilidade. 

Para aprofundamento dos aspectos doutrinários do emprego do EB, mostra-se 

premissa básica conhecer melhor o contexto estratégico das operações especiais, 

bem como suas características e fatores de êxito. 

O contexto estratégico contemporâneo impõe a preparação de forças que 

estejam aptas para serem empregadas em meio à combinação de vetores militares e 

civis na prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises e/ou na solução de 

conflitos.  

Para isso, fatores como a política nacional, os requisitos diplomáticos, o 

ambiente operacional e a natureza das ameaças determinarão a preparação das F Op 

Esp para atuarem nesse contexto. Assim, tais forças buscarão, sobretudo, contribuir 

com os níveis político e estratégico.  

Esse contexto estratégico impõe que as F Op Esp estejam prontas para 

atuarem em caráter ostensivo, coberto ou sigiloso, conforme os conceitos constantes 

do manual de operações especiais:  

 
2.3.5.1. Ostensiva: quando, após a sua execução ser tornada pública, o que deverá 
ocorrer somente se a operação for bem-sucedida, nenhuma medida é tomada para 
ocultar a operação ou sua autoria. 
2.3.5.2. Coberta: operações em que, após a sua execução ser tornada pública, são 
adotadas medidas adicionais de contrainteligência (CI) destinadas a manter em sigilo 
a sua autoria. 
2.3.5.3. Sigilosa: operações em que se procura ocultar a autoria da ação, além de negar 
a própria existência delas. (BRASIL, 2017c, p. 2–4, grifo nosso) 
 
 
 
 

As Op Esp também possuem características de fundamental importância para 

o entendimento das peculiaridades do preparo das F Op Esp. Dentre elas, pode-se 

elencar o alto risco, a baixa visibilidade, o elevado grau de precisão e a dificuldade de 

coordenação e apoio (BRASIL, 2017c, p. 3–2).  

Ademais, os fatores de êxito são outros aspectos que comprovam a já 

destacada complexidade de preparo das F Op Esp da F Ter. Dentre os principais 
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fatores, pode-se elencar a necessidade de que a decisão de emprego seja no mais 

alto nível; adequada estrutura de comando e controle; altos níveis de inteligência; 

recursos e meios (pessoal e material); tarefas viáveis; ações dirigidas contra alvos de 

alto valor; planejamento e preparação integrados; apoio de inteligência oportuno, ágil 

e preciso; integração e complementaridade com as operações convencionais; e 

logística adequada, incluindo apoio à infiltração e à exfiltração (BRASIL, 2017c, p. 3–

3).  

Assim, o contexto estratégico, as características e os fatores de êxito das 

operações especiais corroboram para o objetivo de evidenciar a importância do 

preparo de forças constantemente capazes de realizar atividades e tarefas 

operacionais e táticas, visando contribuir diretamente com os níveis estratégico e 

político.   

Do exposto, é possível depreender que a abordagem doutrinária correlaciona 

o emprego da F Ter com o emprego de F Op Esp, evidenciando que esse módulo 

especializado está intrínseco no âmbito dos fatores de êxito das formas de emprego 

do EB. Desta feita, é correto inferir, de forma parcial, que o preparo das F Op Esp é 

de vital importância para a manutenção das capacidades do EB, sobretudo para 

emprego em Operações de Guerra, especialmente sob os aspectos que caracterizam 

o preparo elencados na LC 97, os quais estão alinhados com os critérios da DMT 

(DOAMEPI).  

 

3 OPERAÇÕES DE GUERRA E OPERAÇÕES DE NÃO GUERRA 
 

Segundo Clausewitz (1984), o ato de apreciação mais decisivo que um homem 

de Estado ou um comandante-chefe executa consiste na avaliação correta do tipo de 

guerra que leva a efeito.  

Para o General Rupert Smith (2007, p. 20): 

 
E isso ocorre porque cada força, em qualquer parte do mundo, é construída de acordo 
com um propósito: uma política de defesa e segurança e uma doutrina militar, que 
exige certa quantidade de tropas e material de qualificações específicas, que se 
entrelaçam em uma força coerente. E quanto maior a coerência, maior a chance de a 
força ter sucesso na batalha. (SMITH, 2007, p. 20, tradução nossa) 
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Nesse sentido, cresce de importância a percepção de que, após a 

despolarização do mundo, com o fim da Guerra Fria (1991), novos atores permeiam 

os cenários interestatal e intraestatal, tais como Organizações Não Governamentais 

(ONG); empresas multinacionais; organismos multilaterais, a exemplo da Organização 

Mundial do Comércio (OMC); grupos terroristas; organizações criminosas; 

narcotraficantes; e outros que passaram a influenciar o sistema internacional. Dessa 

forma, “os Estados passaram a vivenciar a transnacionalização e a descontenção: 

quando o risco de confronto global nas Relações Internacionais se reduz a, 

praticamente, zero” (BELLINTANI, 2014, p. 107). 

Por outro lado, a relação de queda da probabilidade de ocorrência de conflitos 

interestatais é inversamente proporcional ao aumento de probabilidade de ocorrência 

de conflitos de baixa intensidade, característicos da guerra irregular. Sendo assim, as 

Forças de Operações Especiais, no âmbito das forças armadas das principais 

potências mundiais, ganharam papel central no assessoramento dos grandes 

comandos militares envolvidos com os temas de segurança e defesa (DANOVICH, 

2012, tradução nossa). 

É nesse ambiente complexo que os conceitos de Guerra e Não Guerra estão 

inseridos. Ao abordar o tema referente à situação de emprego das forças militares, o 

manual de operações do EB (2017d, p. 2–8) enfatiza o amplo espectro dos conflitos 

segundo a variação nos níveis de engajamento, referenciando as situações de Guerra 

e de Não Guerra.  

Dentro dessa abordagem, a situação de Guerra é apresentada como aquela na 

qual o poder militar é empregado em sua plenitude, cabendo ressaltar que nesse 

ponto o manual evidencia a defesa da pátria como principal e mais importante missão 

das forças armadas, para a qual estas devem estar permanentemente preparadas. 

Por outro lado, a situação de Não Guerra é apresentada como aquela na qual 

o poder militar tem seu emprego limitado, como o combate propriamente dito 

ocorrendo de forma excepcional sob circunstâncias especiais. 

Fazendo uma relação com os conceitos já apresentados de Segurança e 

Defesa, o professor Walfredo Ferreira (2014, p. 15) conclui que as operações de 

Guerra incluem ações típicas das Forças Armadas, por envolverem o conflito de poder 

militar no centro do cenário entre Estados. Ou seja, representa ameaça clássica a 

Defesa. Por outro lado, as operações de Não Guerra, podem ser enquadradas como 

ações típicas de Segurança, não essencialmente militares, representando a ideia do 
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uso do poder militar em “outras seguranças”, desconfigurando o foco no binômio 

Segurança Nacional – Defesa Nacional. 

Conforme já mencionado na apresentação dos aspectos doutrinários, a 

classificação das operações militares está focada em operações básicas e 

complementares. Dentre as operações básicas, a F Ter pode realizar operações 

ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências. Cabe destacar 

novamente que essas operações podem ser simultâneas ou sucessivas no amplo 

espectro dos conflitos.  

No entanto, cabe relembrar que esse mesmo manual de operações (2017d, p. 

2–9), ao subdividir as operações básicas, separa as operações ofensivas e defensivas 

como operações de Guerra e as OCCA como operações de Não Guerra. Embora seja 

feita a consideração que cita as OCCA como passíveis de emprego em situações de 

guerra, porém, de forma simultânea com as operações ofensivas e/ou defensivas. 

Ainda no sentido de evidenciar a notoriedade das operações em situação de 

Guerra, a concepção estratégica do EB (2017b, p. 16) apresenta as vocações 

prioritárias de emprego da F Ter. Nessa abordagem, observa-se que o  Comando de 

Operações Terrestres (COTER) direciona os recursos financeiros disponíveis ao 

preparo de modo a atender às vocações das grande unidades (GU) e organizações 

militares (OM) mais específicas dentro de determinadas GU, sugerindo uma hierarquia 

de emprego que pode ser identificada a seguir, por meio da tabela 2.  

No mesmo foco, a Defesa da Pátria é citada como razão de existir das 

instituições militares. Ao passo que as operações de GLO têm seu caráter episódico 

reforçado, bem como as restrições no espaço e no tempo e no campo jurídico. Desse 

modo, sobretudo por meio da tabela 2, as GU estão relacionadas com seus empregos 

na defesa da pátria e em GLO. De forma objetiva, todas estão voltadas para a defesa, 

sobretudo nas operações convencionais, enquanto apenas algumas estão 

vocacionadas para a GLO. 

Para além das indicações vocacionais para as operações de garantia da lei e 

da ordem, a tabela abaixo também faz diferenciação entre as operações chamadas 

convencionais e as operações na fronteira. 
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         Quadro 2 – Vocações Prioritárias de Emprego 

  

  

  
 Fonte: Concepção Estratégica do Exército 
 
No tocante às missões com emprego de F Op Esp, o foco não está no 

enquadramento da missão em algum ponto específico do amplo espectro dos 

conflitos. Essas missões, possuem caráter permeável nesse espectro e suas técnicas, 

táticas e procedimentos (TTP) estão relacionadas com o caráter jurídico de cada caso 

específico.  

Diante disso, pode-se depreender que o emprego em situação de Guerra é 

prioridade no emprego dos recursos financeiros destinados ao preparo por parte do 

COTER. Tal fato evidencia a necessidade do caráter de prontidão permanente para 

esse tipo de emprego, cujo o presente estudo vem mostrando o aspecto indissociável 

das FOpEsp e as forças convencionais na consecução dos objetivos da F Ter em todo 

o amplo espectro dos conflitos. 
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4 O EMPREGO DE FORÇAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA FORÇA 
TERRESTRE 

 

As F Op Esp são definidas como forças cuja destinação é a execução das 

Operações Especiais. Essas forças são caracterizadas por frações de Forças 

Especiais, Comandos e seus apoios que possuam capacitação e especializações 

específicas para operar em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis 

(BRASIL, 2017c). 

Por seu turno, as Operações Especiais são aquelas conduzidas por forças 

militares especialmente organizadas, treinadas e equipadas, em ambientes hostis, 

negados ou politicamente sensíveis, visando a atingir objetivos militares, políticos, 

informacionais e/ou econômicos, empregando capacitações militares específicas não 

encontradas nas forças convencionais (F Convl). Estas últimas, por sua vez, são 

aquelas destinadas à execução das operações militares convencionais (singulares, 

conjuntas ou combinadas), as quais compreendem, de um modo geral, as frações, 

subunidades (SU), unidades (U) das armas, quadro e serviço, assim como grande 

unidades (GU) e os grandes comandos operativos (G Cmdo Op) da F Ter (BRASIL, 

2017c). 

O Manual de Operações Especiais detalha os aspectos mais relevantes para o 

emprego, bem como especifica cada um dos tipos de missões destinadas às Forças 

de Operações Especiais, as quais serão desempenhadas por meio do Comando de 

Operações Especiais (COpEsp), sediado em Goiânia-GO, e pela 3a Companhia de 

Forças Especiais (Força 3), do Comando Militar da Amazônia (CMA), sediada em 

Manaus-AM.  

O emprego das F Op Esp ocorre dentro do contexto das operações 

combinadas, conjuntas e/ou singulares terrestres, em ambiente interagências, em 

cooperação ou coordenação com os demais instrumentos do Poder Nacional, 

prevenindo ameaças, gerenciando crises e/ou solucionando conflitos (BRASIL, 

2017c). 

Os tipos de operações especiais são: ação direta; ação indireta e 

reconhecimento especial.  

A ação direta consiste na ação ofensiva de pequena envergadura e de curta 

duração, realizada por tropa capacitada, de valor e constituição variáveis, por meio da 

infiltração terrestre, aérea e/ou aquática. Essas ação devem ser contra alvos de valor 
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significativo, localizados em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis 

(BRASIL, 2017c). 

A ação indireta consiste na organização, desenvolvimento, equipagem, 

instrução, direção e/ou assessoramento das forças irregulares, regulares, auxiliares e 

de atores estatais e não estatais. Tudo com a finalidade de atingir objetivos políticos, 

econômicos, psicossociais e/ou militares em situação de guerra e de não guerra. 

Essas ações oferecem alternativa viável em todo o espectro dos conflitos, incluindo 

esforços de apoio ao desenvolvimento local, fomento à cooperação civil-militar, 

mobilização de lideranças, estruturação de redes de informantes e treinamento de 

forças convencionais e/ou auxiliares(BRASIL, 2017c).  

O reconhecimento especial é mais um tipo de operações especiais, 

caracterizada por operação realizada por F Op Esp, em áreas hostis, negadas ou 

politicamente sensíveis, com o propósito de obter, confirmar ou atualizar dados e 

conhecimentos de importância estratégica, operacional ou tática. Essas forças, 

normalmente, empregam capacidades não encontradas em forças convencionais 

(BRASIL, 2017c).    

Para além dos tipos de operações especiais supracitados, as F Op Esp são 

empregadas em diversos tipos de operações, desde que essas demandem 

capacidades específicas dessas tropas.  

O manual de operações especiais (2017c) elenca as operações com emprego 

de F Op Esp, sendo elas: Operações Contra Forças Irregulares; Contrainsurgência; 

Prevenção e Combate ao Terrorismo; Assistência Militar; Busca, Combate e 

Salvamento (BCS); Operações de Paz; Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear (DQBRN); Evacuação de Não Combatentes (ENC); Operações 

Convencionais; Ajuda Humanitária; Cooperação Civil-Militar (CIMIC); Operações de 

Informação; Operações Psicológicas; e Operações de Inteligência.  

Abrindo mão de aprofundamentos que pouco contribuiriam para o presente 

estudo, pode-se constatar que, para cumprir essas missões, o Comando de 

Operações Especiais (COpEsp) possui, dentre outras unidades, o 1o Batalhão de 

Forças Especiais (1o BFEsp); o 1o Batalhão de Ações de Comandos (1o BAC); e a 3o 

Companhia de Forças Especiais (3a Cia F Esp).  

De forma geral, é possível identificar que o manual de operações especiais 

vincula essas unidades às suas principais vocações. Desse modo, as unidades de F 

Esp (1o BFEsp e 3a Cia FEsp) estão mais vocacionadas para as ações indiretas e 
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reconhecimento especial; enquanto o 1o BAC, por sua vez, está mais vocacionado 

para as ações diretas e, prioritariamente em proveito de seus destacamentos nas 

ações de comandos, reconhecimento especial (BRASIL, 2017c, p. 3–5). 

Os elementos dessas unidades são, prioritariamente, empregados pelo 

COpEsp por meio de uma Força Conjunta de Operações Especiais (F Cj Op Esp), no 

mesmo nível das demais Forças Componentes (F Cte); de uma Força Tarefa Conjunta 

de Operações Especiais (FT Cj Op Esp); ou de uma Força Tarefa de Operações 

Especiais (FT Op Esp). Essas forças devem apoiar a campanha do maior comando 

em presença no Teatro de Operações (TO) ou Área de Operações (A Op), de forma 

autônoma ou em integração com forças convencionais, oferecendo alternativas 

viáveis aos comandantes nos mais variados pontos do espectro dos conflitos 

(BRASIL, 2017c, p. 4–1). 

Para Pinheiro (2018, p. 107), o emprego de F Op Esp é imprescindível em 

qualquer uma das Hipóteses de Emprego (HE) do Sistema de Planejamento do 

Exército (SIPLEX). Essas hipóteses, que não são foco do presente trabalho e são de 

classificação restrita, estão divididas em hipóteses em situações de guerra e de não 

guerra, respaldando todas as possibilidades de emprego de F Op Esp, nos mais 

diversos tipos de operações supramencionados no decorrer desse estudo.  

O emprego de F Op Esp requer acentuada flexibilidade e adaptabilidade na 

definição e subordinação desses elementos com os elementos apoiados. Dessa 

maneira, existem diferentes níveis de comando e controle (C²), implicando em elevada 

capacidade de sustentação com C² adequado ou o mínimo possível.  

Diante dessas características do emprego, é possível depreender que os 

operadores de forças especiais e os comandos devem estar em excelentes condições 

de preparo, sobretudo pela descentralização das ações e pela elevada gama de 

possibilidades de missões em qualquer ponto do amplo espectro dos conflitos.  

Contextualizando o emprego de F Op Esp com a realidade dos últimos anos, é 

possível perceber o elevado número de participações nas situações de Não Guerra, 

especialmente nas OCCA, mais especificamente nas operações de GLO, por 

exemplo. 

É exatamente nesse ínterim que, quando se recorre ao Manual de Operações 

de GLO (2013, p. 25;29), é possível identificar que as características  das Op GLO e 

as ações a realizar indicam a necessidade do emprego de técnicas, táticas e 

procedimentos (TTP) que poderão conduzir ao Estado Final Desejado (EFD) pelo 
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comandante da área de operações.  

Analisando as características das Op GLO, alguns aspectos são de 

fundamental importância para a identificação dessas TTP (s). Dentre esses aspectos, 

pode-se citar: a atuação de forma integrada; o emprego de inteligência e 

contrainteligência; a limitação do uso da força e das restrições à população; o emprego 

e a dissuasão; a comunicação social; bem como as negociações em GLO (BRASIL, 

2013, p. 25;28). Dessa forma, torna-se tarefa simples fazer um paralelo com as 

capacidades das F Op Esp.  

As capacidades das F Op Esp poderão ser requeridas em qualquer ponto do 

amplo espectro dos conflitos, com maior ou menor grau de intensidade, de acordo 

com as peculiaridades do ambiente operacional e a natureza da missão. Dentre essas 

capacidades, no contexto das OCCA, pode-se citar: assessorar dos comandos 

operacionais, das forças componentes e dos grandes comandos operativos da F Ter; 

oferecer respostas ágeis e flexíveis em ambientes em constante mutação; infiltrar-se 

em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis; constituir-se em 

multiplicador de forças, por meio da condução de forças regulares e irregulares da A 

Op; agregar operações psicológicas às ações de combate; atuar de forma ostensiva, 

coberta ou sigilosa; e aplicar, com precisão e eficácia, o poder de combate, com o 

maior controle de danos possível e redução dos efeitos colaterais, sobretudo jurídicos 

(BRASIL, 2017c, p. 3-4;3-5).  

Correlacionando as características e ações a realizar da GLO com as 

capacidades das F Op Esp, é correto afirmar que essas forças são extremamente 

aptas para essas atividades, crescendo de importância a análise dos programas de 

instrução de suas unidades de emprego. 

No emprego em GLO, as TTP (s) empregadas pelas F Op Esp têm origem na 

doutrina de Operações Contra Forças Irregulares. Essa doutrina divide esse tipo de 

operação em 07 (sete) fases, as quais, segundo Pinheiro (2018, p. 105), podem ser 

adaptadas às limitações jurídicas das operações de GLO.  

As adaptações podem ser feitas da seguinte forma:  

a. Avaliação da Área de Operações e dos Agentes Perturbadores da 

Ordem Pública (APOP);  

b. Operações de Inteligência;  

c. Designação, Formação e Isolamento de uma FTOpEsp;  

d. Infiltração na AOp e interdição do apoio externo aos APOP;  
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e. Captura dos apoios, cadastramento da população e isolamento;  

f. Formação das F Irreg e neutralização das elementos geradores de 

violência (APOP), na fase de combate; e   

g. Transição (BRASIL, 2016a).  

O general Álvaro Pinheiro (2018, p. 105) também reforça que as TTP(s) 

empregadas em GLO também são semelhantes àquelas utilizadas nas operações de 

contraterrorismo. Dessa feita, é possível depreender que existem semelhanças 

notórias no emprego de FOpEsp, especialmente em suas TTP (s), seja nas situações 

de Guerra, seja nas situações de Não Guerra.  

Entretanto, diferente da abrangência de capacidades apresentadas no 

programa padrão de instrução de adestramento (PPA) do 1o Batalhão de Forças 

Especiais (BRASIL, 2012b), as quais serão melhor detalhadas no próximo capítulo, o 

preparo atual, influenciado pelo emprego recorrente em OCCA, sugere limitações na 

manutenção de determinadas capacidades das F Op Esp.  

Isso pode ser exemplificado, em abordagem superficial, pela diminuição do 

preparo para diferentes ambientes com características especiais, tais como selva, 

caatinga, montanha, pampas, pantanal, dentre outros. Atualmente, há tendência de 

realização de preparo voltado para o emprego áreas urbanas, de comunidades 

carentes, como para as operações realizadas no Rio de Janeiro.  

Outrossim, a não realização de atividades específicas, como por exemplo, 

comunicações sigilosas ou rede de apoio à fuga e evasão (RAFE), configura-se em 

outras amostras que sugerem redução de capacidade, podendo acarretar, a médio e 

longo prazo, em possível perda de expertise em determinadas atividades/tarefas.  

Também é fundamental que se tenha em conta que a redução ou não 

realização de determinadas atividades do PPA e da Capacitação Técnica e Tática do 

Efetivo Profissional (CTTEP), seja do 1o BFEsp, seja de outra OM operacional do 

COPEsp, normalmente, decorre de demandas inopinadas de OCCA. Isso se deve ao 

ciclo de atividades que são desencadeadas quando do acionamento de uma F Op Esp 

para esse ou qualquer outro tipo de operação.  

Tais atividades podem ser exemplificadas com tarefas de planejamento, 

isolamento, aprestamento, treinamentos e adestramentos específicos para aquela 

missão, dentre outras que precisarão ocupar espaço no quadro de trabalho daquelas 

unidades dentro da linha do tempo. O que provoca a substituição de outras atividades 

previstas, por vezes relacionadas com situações de Guerra ou operações clássicas 
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de operações especiais.   

Assim, pode-se concluir, de forma parcial, que o emprego de F Op Esp é 

complexo e extremamente abrangente, demandando preparo igualmente diversificado 

e de elevada complexidade.  Ademais, pode-se afirmar que o atual emprego 

recorrente em OCCA deve ser estudado, com vistas a buscar soluções que evitem a 

perda de expertise em atividades/tarefas essenciais para a manutenção de 

capacidades inerentes às F Op Esp da F Ter.  

 

 

5 O PREPARO DE FORÇAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA FORÇA 
TERRESTRE 

 

Segundo o manual de operações especiais (2017c, p. 4–22), o preparo de F Op 

Esp da F Ter deve observar as peculiaridades dos diferentes cenários e ambientes. 

Dentre outras condicionantes, esses são aspectos imprescindíveis para o preparo das 

tropas: o planejamento de emprego, ligado às hipóteses de emprego (HE); a 

necessidade de adestramento contínuo, o que mantem as tropas em condições de 

emprego permanente; e o adestramento em diferentes ambientes com características 

especiais do Brasil, suficientemente diversificado, servindo de laboratório para a 

preparação visando o desdobramento em missões internacionais.  

Além dessas condicionantes, o preparo e o emprego sinérgico e integrado entre 

as frações que compõem as F Op Esp, somado ao planejamento detalhado, com 

especial atenção para as necessidades logísticas e administrativas também são 

outros aspectos essenciais da preparação dessas forças para a manutenção de sua 

condição de emprego permanente (BRASIL, 2017c, p. 4–22).  

Diante disso, o programa padrão de instrução de adestramento, bem como o 

programa padrão de capacitação técnica e tática do efetivo profissional (2012c) do 1o 

Batalhão de Forças Especiais (CTTEP) serão utilizados com referências para o 

aprofundamento no estudo desse tema (BRASIL, 2012b, c). 

Inicialmente, é fundamental que se conheça alguns conceitos básicos, amarrados 

nos documentos supracitados, considerados essenciais pelo Comando de Operações 

Terrestres (COTER), órgão de direção setorial do EB, que absorve as atribuições de 

Preparo e Emprego da F Ter (BRASIL, 2017a).   
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O primeiro conceito, segundo o programa padrão de instrução de adestramento 

do 1o BFEsp, revela que “preparação completa” é: 

 
É o nível adequado de adestramento que confere à Organização Militar Operacional 
condições de eficiência para cumprir todas as missões de combate fundamentais à sua 
natureza e escalão, configurando o desempenho coletivo indispensável para 
caracterizar a sua eficiência operacional (BRASIL, 2012b, p. 1–4). 

 

Outros dois conceitos importante são os de eficiência operacional e poder de 

combate, cujas definições consistem em: 

 
Eficiência Operacional – É a capacidade de uma Organização Militar Operacional 
cumprir, de maneira adequada, todas as missões de combate previstas na sua base 
doutrinária. 
Poder de Combate – É o resultado da eficiência operacional da OM, interagindo com 
a liderança do Comandante, o valor moral da tropa, o ambiente operacional e o 
inimigo (BRASIL, 2012b, p. 1–4). 

 

Esses conceitos serão utilizados durante a verificação dos critérios de preparação 

do 1o BFEsp.  

O ano de instrução do 1o BFEsp é dividido, no seu PPA, em dois períodos. Esses 

períodos são caracterizados por duas fases, a de capacitação técnica e tática (CTT) 

e a de adestramento. Diante disso, é importante que se conheça as definições de CTT 

e de adestramento: 

 
Capacitação Técnica e Tática – É um programa de instrução, a cargo da OM e sob 
direção de seu Comandante, em qualquer nível, que tem por objetivo o desempenho 
eficaz dos diferentes agrupamentos quanto ao emprego de seu material orgânico (com 
a execução adequada de suas atividades técnicas) e os seus procedimentos em combate 
(com efeito tático) e, ainda, o desempenho individual de manutenção dos padrões.  
Adestramento – Visa capacitar Frações, SU e Unidade, como um todo, ao emprego 
em operações de combate, normalmente em apoio aos exercícios dos Comandos 
Militares de Área, enquadrado na Bda Op Esp ou não. O desempenho coletivo final 
desejado é obtido nos exercícios de campanha (BRASIL, 2012b, p. 1–4). 
 

 

Dentro do mesmo raciocínio, o adestramento é subdividido em níveis. No 1o 

BFEsp, esses níveis começam no âmbito dos destacamentos operacionais de forças 

especiais (DOFEsp), passam pelo nível companhia de forças especiais e culminam 

com o nível batalhão de forças especiais, preparando todos os operadores de forças 

especiais daquela unidade, seja de forma individual, seja de forma coletiva.  

O adestramento do 1o BFEsp está baseado nos fundamentos do emprego tático, 

bem como nos conceitos doutrinários vigentes. Em face das características peculiares 
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do seu emprego, essa unidade deve promover, de forma bianual, a sua preparação 

orgânica, completa e específica, de modo simultâneo, de maneira que disponha, a 

qualquer tempo e hora, e sob quaisquer condições ambientais, do poder de combate 

para cumprir as missões de combate que são previstas no quadro de organização 

(BRASIL, 2012b, p. 1–6).   

Ao tratar da execução do adestramento, o PPA do 1o BFEsp afirma que as ações 

comuns às operações básicas (ofensiva, defensiva e OCCA), descritas no manual de 

operações (2017d), devem ser praticadas no quadro de exercícios de campanha 

programados. Sendo assim, como essas ações não estão previstas nesse PPA, suas 

TTP (s) são praticadas dentro do contexto dos exercícios nele previstos.  

Nesse contexto, as atividades de adestramento previstas no PPA estão 

subdivididas nos seguintes objetivos de adestramento (OA), conforme a tabela abaixo: 

 
Quadro 03 – Objetivos de adestramento do 1o BFEsp 

 
        Fonte: Programa Padrão de Adestramento do 1o BFEsp 

 
De posse dessa informação, observa-se que a prioridade do adestramento está 

nas operações com emprego de forças especiais mais vocacionadas para as 

situações de guerra, como as operações contra forças irregulares (contraguerrilha), a 

operações de guerra irregular (guerrilha) e as operações de reconhecimento especial. 

No entanto, observa-se que as demais operações possuem caráter mais flexível, 
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flutuando melhor, juridicamente, no espectro dos conflitos, abrangendo situações de 

Guerra e Não Guerra.  

Adentrando nos OA de forma mais profunda, observa-se que as TTP (s) 

relacionadas à planejamento de Op Esp, inteligência, ocupação de sítios de 

observação, dentre outras, são amplamente exploradas. Além disso, percebe-se 

também que os exercícios de campanha previstos oferecem oportunidade de 

treinamento de atributos cognitivos, psicomotores e afetivos específicos, configurando 

a diversidade requerida pela preparação desse tipo de tropa (BRASIL, 2012b, p. 2–

16) .  

Para além dos atributos cognitivos, cabe ressaltar que alguns atributos 

psicomotores e afetivos não podem ser treinados de outra forma que não seja dentro 

desses exercícios de campanha ou treinamentos específicos. Alguns exemplos disso 

são as marchas que cobrem longas distâncias; os processos de infiltração por terra, 

água ou ar; a longa duração dos exercícios; os processos sigilosos de comunicações 

e logística; e tantos outros que não podem ser executados em treinamentos 

específicos que visam atender às recorrentes missões de OCCA dos dias atuais.  

Dentre os exercícios de longa duração que abrangem toda a gama de 

treinamentos específicos supracitada pode-se destacar as operações Condor e 

“Check Uno”, tradicionalmente realizadas, no passado, pelo 1o Batalhão de Ações de 

Comandos (1o BAC) e 1o Batalhão de Forças Especiais (1o BFEsp), respectivamente.  

Essas operações eram, variavelmente, compostas por cerca de 20 (vinte) oficinas 

ao longo de, aproximadamente, 200 (duzentos) quilômetros de marcha, englobando 

atividades e tarefas de infiltração por ar, água e terra; armamento, munição e tiro, com 

a diferentes situações de combate impostas aos operadores, em ambiente rural e 

urbano;  saúde, com aplicações de conhecimentos em situações próximas da 

realidade de um combate; comunicações, com diferentes equipamentos e TTP(s) de 

segurança das informações; inteligência; utilização do terreno; topografia e 

orientação; dentre outros objetivos que coroavam o adestramento daquelas tropas.  

A atual demanda de emprego das forças de operações especiais em atividades 

de OCCA tem dificultado a realização das operações Condor e “Check Uno”. Desde 

2011, as OM (s) operacionais, com exceção do 1o BAC, em 2013 e 2015, não 

conseguem encaixar esses exercícios nos seus quadros de trabalho, reduzindo o 

treinamento específico de muitas dos atributos cognitivos, psicomotores e afetivos 

anteriormente mencionados.  
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Observa-se ainda, que não são contemplados os temas específicos das OCCA 

dentre os objetivos de adestramento. No entanto, as TTP (s) constantes dos objetivos 

contemplados pelo PPA são compatíveis com as TTP (s) exigidas pelas OCCA.  

O programa CTTEP, por sua vez, também possui a abrangência adequada para 

a manutenção das capacidades das F Op Esp. Os objetivos estão organizados em 

duas partes. Na primeira parte, as instruções complementares são o foco. Na segunda 

parte, trata-se dos treinamentos específicos (TE). Dentre as matérias, algumas 

merecem destaque no presente estudo: ações de comandos; os diversos ambientes 

operacionais; combate em área edificada; explosivos e destruições; inteligência; lutas; 

operações contra forças irregulares; técnicas de infiltração; topografia de campanha e 

orientação; maneabilidade; bem como marchas e estacionamentos. 

Tomando como referência as matérias de operações contra forças irregulares e 

contraterrorismo, é possível observar que as TTP (s) a serem ministradas nos 

adestramentos são mais abrangentes que as TTP (s) das Op GLO. Ou seja, pode-se 

afirmar que as TTP (s) da GLO estão contidas no compêndio de tarefas e atividades 

empregadas nas operações contra forças irregulares.  

No entanto, para elucidar melhor a presente questão, foi realizada uma pesquisa 

de campo, por meio de um questionário eletrônico (Anexo 1), junto aos operadores de 

forças especiais do EB, pertencentes às diferentes gerações que participaram do 

emprego do F Op Esp nas principais operações de OCCA realizadas a partir de 1992.  

O questionário foi composto por 8 (oito) perguntas objetivas e 1 (uma) questão 

subjetiva. Essas questões foram enviadas para grupos fechados de operadores de 

forças especiais, conforme supracitado, e contou com a participação de 65 oficiais. 

Dessa forma, conforme desejado no projeto de pesquisa, a abrangência da amostra 

atingiu os objetivos propostos.  

Na formulação das questões propostas, houve a preocupação com a busca pela 

experiência dos participantes e pela relação dessa experiência com importantes 

acontecimentos da linha do tempo dentro do período considerado.  

Para facilitar essa identificação, três períodos temporais serviram como 

referência. O primeiro está entre os anos de 1992, ano da ECO 92, até 2003, último 

ano antes da inauguração da então Brigada de Operações Especiais (Bda Op Esp), 

na cidade de Goiânia-GO. O segundo período está entre os anos de 2004, primeiro 

ano da Bda Op Esp, e o ano 2011, último ano de realização dos cursos de comandos 

e forças especiais no Campo do Camboatá, no Rio de Janeiro-RJ. E o terceiro, por 
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sua vez, consiste no espaço temporal entre os anos de 2012, início da realização dos 

cursos de comandos e forças especiais em Niterói-RJ.  

Para além desses parâmetros ligados às forças especiais do EB, é importante 

ressaltar que entre os anos de 1992 e os dias atuais, algumas operações de OCCA 

merecem destaque, bem como a recorrência dessas operações com emprego de F 

Op Esp.  

Diante disso, existe uma importante relação entre os períodos escolhidos e as 

operações que demandaram emprego de tropas de Op Esp: 

- Entre 1992 e 2003: ECO-92, com atuações em comunidades do Rio de Janeiro; 

Operações Rio I e II (1994 e 1995); Operação Papa (1997); Operação Cimeira (1999); 

Operação Eleições (2002); e Operação Carnaval (2003). 

- Entre 2004 e 2011: Operação Acari (2004); Cúpula América do Sul e Países 

Árabes (ASPA), no ano de 2005; Operação Abafa (2006); Operação Cimento Social 

(2007); Jogos Pan-americanos (2007); Operação Guanabara e Moscou (2008); 

Operação Arcanjo (2010-2012); Operação América (2011); 5o Jogos Mundiais 

Militares (2011). 

- Após 2012: Continuação da Operação Arcanjo (2010-2012); Operação Posse 

(2012); Rio +20 (2012); Jornada Mundial da Juventude (2013); Operação Libra (2013); 

Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo de Futebol (2014); Operação São 

Francisco (2014-2015); Jogos Olímpicos Rio 2016; aprestamento e prontidão para 

Operação Capixaba (2017); Decreto de GLO, ainda em andamento, no Rio de Janeiro 

(2017); e, também em andamento, a Intervenção Federal na Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro.  (FRANÇA, 2017, p. 16; VALLE, 2014, p. 14) 

De posse dessas informações, pode-se perceber que após 2004, o número de 

ocorrências de OCCA, com emprego de Forças de Operações Especiais, cresceu de 

forma alarmante, o que poderá ser percebido nas respostas apresentadas para a 

sequência de perguntas da pesquisa em análise.  

A primeira pergunta objetiva tinha por objetivo identificar se o oficial tinha 

experiência superior a 5 (cinco) anos como integrante de unidades de Op Esp, no 

período entre 1992 e os dias atuais. 60 (sessenta) oficiais, ou seja, 92,3% dos 

participantes, responderam que sim. Apenas 5 participantes possuem experiência 

menor que 5 (cinco) anos. Com isso, a experiência dos participantes contribui 

diretamente para a qualidade das respostas fornecidas, sobretudo no aspecto da 

credibilidade. 
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                        Gráfico 1 – 1a Questão da entrevista 01  

 
Fonte: o autor 
 

A segunda questão procurou identificar os períodos de realização dos cursos de 

Comandos/Forças Especiais dos participantes. Como resultado, para o período entre 

1992 e 2003, 23,1 % dos operadores foram identificados; no período entre 2004 e 

2011, 66,2 % dos participantes; e, para o período após 2012 até os dias atuais, apenas 

10,8 %. Assim, pode-se observar que grande parte dos participantes adentraram nas 

F Op Esp entre 2004 e 2011, reforçando os aspectos da experiência e da credibilidade 

contidos nas respostas fornecidas.  

 
                     Gráfico 2 – 2a Questão da entrevista 01 

 
Fonte: o autor 
 

A terceira pergunta também foi voltada para a busca do período de experiência, 

desta vez em OM (s) de Op Esp, mais especificamente no 1o BFEsp, 1o BAC e Força 

3. A grande maioria, mais uma vez, possui experiência entre os anos de 2004 e 2011, 

com 60% dos participantes. O segundo maior grupo é o que possui experiência após 

2012, com 35,4% dos respondedores. E o menor grupo foi o que possui experiência 
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entre 1992 e 2003, reunindo apenas 3 dos participantes, ou seja, 4,6% do total. Dessa 

forma, percebe-se que o grupo majoritário está entre os que já serviram na Bda Op 

Esp.  

 
                      Gráfico 3 – 3a Questão da entrevista 01 

 
Fonte: o autor 
 

No mesmo encadeamento de ideias, a quarta pergunta foi centrada na questão 

do tipo de operação prioritária para as atividades de preparo ocorridas no curso de FE 

de cada participante. 69% dos participantes alegaram que as operações de Guerra 

foram mais enfatizadas. Em seguida, 24,6 alegou que houve equilíbrio e apenas 6,2 

apontaram para as operações de Não Guerra. Desse modo, pode-se perceber que os 

curso de Forças Especiais ainda mantêm suas estruturas focadas nas operações com 

ênfase para as situações de Guerra.  

 
                       Gráfico 4 – 4a Questão da entrevista 01 

 
Fonte: o autor 
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A quinta pergunta utilizou a experiência nas OM (s) operacionais para avaliar, na 

opinião dos participantes, que atividades de preparo foram prioritárias. O maior grupo, 

com 46,2%, foi o que apontou maior tendência para operações de Não Guerra, 

sobretudo OCCA. O segundo grupo reuniu 27,7 % das participantes e apontou para o 

equilíbrio entre atividades de preparo para Guerra e Não Guerra. Por último, com 

26,2%, ficou o grupo que apontou para as atividades voltadas para a Guerra. 

 
                         Gráfico 5 – 5a Questão da entrevista 01 

 
Fonte: o autor 
 
Então, diante das respostas obtidas na quarta e na quinta questão, observa-se 

que as atividades de preparo voltadas para a Guerra perderam espaço para as 

situações de Não Guerra entre o curso de FE e as experiências operacionais dos 

operadores que participaram da pesquisa.  

Na sexta pergunta, algumas assertivas foram apresentadas, buscando a opinião 

dos participantes acerca da situação desejável para evitar a perda de expertise em 

capacidades clássicas das Forças de Operações Especiais da Força Terrestre.  

A maioria dos operadores, 53,8%, optaram pela priorização das atividades de 

preparo das F Op Esp voltadas para as Op de Guerra permite a manutenção das 

capacidades necessárias ao emprego de Op Esp em qualquer ponto do amplo 

espectro dos conflitos.  

Em seguida, 35,4 %, optou por concordar que as atividades de preparo de Op Esp 

voltadas para a Guerra e Não Guerra se complementam perfeitamente. O grupo 

seguinte, com 9,2 %, concordou que o preparo deve voltar-se, cada vez mais, para as 

capacidades com maior tendência para as operações de Guerra, o que reforça a 

opinião do grupo majoritário.  
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Por fim, com 1,5%, ou seja, apenas 1 participante, escolheu a assertiva que 

afirmava que o preparo deve voltar-se, cada vez mais, para as capacidades de Op 

Esp com maior tendência para as Op de Não Guerra. 

 
                        Gráfico 6 – 6a Questão da entrevista 01 

 
Fonte: o autor 
 
De posse das respostas referentes à pergunta 6, pode-se concluir, de forma 

parcial, que a maioria dos operadores reconhecem que a ênfase nas atividades de 

preparo voltadas para a Guerra, as quais incluem três grandes missões clássicas de 

Forças Especiais (Guerrilha, Contraguerrilha e Reconhecimento Especial), é 

fundamental para a manutenção de capacidades clássicas das F Op Esp da F Ter.  

A sétima questão foi centrada nos aspectos da LC 97, em sua definição de 

preparo, a qual já foi relacionada por este autor com a DOAMEPI, constante da DMT. 

Dentre os critérios conhecidos como atividades permanentes de planejamento, 

organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e 

pesquisas específicas, bem como inteligência e estruturação das Forças Armadas, de 

sua logística e mobilização, os operadores deveriam apontar os impactos positivos do 

emprego recorrente do EB em Op de Não Guerra, sobretudo OCCA. 
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                      Gráfico 7 – 7a Questão da entrevista 01 

 
Fonte: o autor 
 
Como resultado, 27,7 % dos operadores apontaram a instrução e o adestramento 

como os maiores beneficiados. Em seguida, com 24,6%, a logística e a mobilização 

foram apontados como impactados positivamente. Com 18,5%, a inteligência também 

foi escolhida como positivamente impactada. Na sequência, com 12,3%, 10,8% e 

6,2%, foram apontados organização e articulação; planejamento; e doutrina e 

pesquisa, respectivamente.  

Pode-se perceber que a guinada da tendência, das situações de Guerra (Curso 

de FE) para as situações de Não Guerra (experiência operacional), influenciou 

diretamente nessa questão, haja vista que se algo novo apareceu, naturalmente 

necessitou-se de mais instruções e adestramentos, influenciando também em uma 

nova capacidade logística e novas opções de mobilização.  

No mesmo contexto anterior, na oitava questão, os operadores puderam apontar 

os aspectos mais impactados negativamente. A instrução e o adestramento foram os 

aspectos majoritariamente escolhidos, com 41,5%. Depois a doutrina e a pesquisa, 

com 29,2%, seguido por logística e mobilização, com 10,8%. Em seguida, em 

números menores, vieram planejamento; inteligência; e organização/articulação, com 

9,2%, 4,6% e 4,6%, respectivamente.  
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                        Gráfico 8 – 8a Questão da entrevista 01 

 
Fonte: o autor 
 
Esses números, em que pese possam parecer contraditórios com a questão 

anterior, sobretudo pelo fato de instrução e adestramento terem sido apontadas em 

ambas, demonstram uma confirmação bem clara sobre a opinião dos operadores 

acerca das atividades de preparo para situações de Guerra. Isso pode ser explicado 

pelo fato de, embora esses aspectos tenham sofrido impactos positivos na obtenção 

de novos conhecimentos e números de ocorrências, sobretudo voltadas para OCCA, 

os mesmos critérios sofreram grande redução, se verificados os objetivos específicos 

do PPA e do CTTEP do 1o BFEsp, por exemplo.  

Ao final da pesquisa, foi dada a oportunidade de apresentação de quaisquer 

observações relativa ao tema. Dentre as contribuições apresentadas pelos 

operadores de forças especiais que participaram da pesquisa, pode-se destacar 

algumas:  

 
Observei que algumas frações do COPESP estavam se preparando semelhante às 
polícias, estas passaram a ter dificuldades ate mesmo nas Operações Não Guerra. Já 
as frações que continuaram com seus adestramentos tradicionais (Operação Guerra) 
souberam adaptar sua forma de atuar nas Op Não Guerra, sendo consideravelmente 
eficazes. (LIMA, 2017, p. 5) 
 
Quando se fala de emprego de Op Esp, é necessário o envolvimento de todos os níveis 
de decisórios e de planejamento, sendo eles o político, estratégico, operacional e 
tático. No EB esse assessoramento é deficiente, já que a única estrutura de Op Esp 
existente é o C Op Esp, nível tático. Grande parte dos problemas que envolvem as Op 
Esp, tem origem na falta de estruturas de assessoramento político, estratégico e 
operacional. Mobiliado [sic] estruturas de Op Esp nesses níveis de decisão e 
planejamento, essa problemática de emprego excessivo em operações não guerra, 
assim como outros problemas como logística, mobilização, preparo e emprego das Op 
Esp, seriam melhores assistidas e orientadas! (LIMA, 2017, p. 20) 
 
Dentro da idéia [sic] de que "quem pode mais, pode menos", acredito que o preparo 
das FEsp deve ser sempre focado nas Op Guerra. Uma tropa no nível das FEsp tem 
plenas condições de adaptar suas expertises voltadas para as Op Guerra e ajustá-las 



50 
 

para as Op Ñ Guerra [sic] (aliás como sempre tem ocorrido, mesmo antes de 2004 as 
coisas corriam assim). Agora, acredito que seria temerário uma situação inversa, ter a 
tropa preparada para Ñ Guerra [sic] e ter que ser empregada em Op Clássicas de FEsp 
(quem pode menos, não pode mais). (LIMA, 2017, p. 90) 
 
A utilização da FOEsp [sic] é algo muito volátil quanto a sua forma de emprego, 
especificamente em GLO, pois na Copa do Mundo e Olimpíadas ocorreu um tipo de 
emprego voltado para uma segurança mais reativa, na Op São Francisco um emprego 
mais estático no local de crise, enquanto neste ano ocorreram empregos mais 
dinâmicos em vários locais sem muito suporte de inteligência , cuja mobilização 
ocorria de acordo com a demanda [sic]. Por isso, a parte de planejamento de emprego 
das FOpEsp sofre muito impacto, pois o mais alto comando resume o emprego das 
Op Esp em problemas que simplesmente são de “difícil solução”, mas que poderiam 
ser resolvidos por qualquer tropa bem adestrada. Um dos motivos que levam a isso é 
falta confiança dos comandantes para o emprego adequado de sua tropa, pois temem 
muito as amarras das regras de engajamento. De certa forma isso tem um aspecto 
favorável para as OpEsp, pois eleva sua credibilidade como o recurso que soluciona 
tudo, mas seu emprego não pode ser banalizado, fazendo o PLANEJAMENTO do 
mesmo prejudicado [sic]. As Operações de guerra e não-guerra são importantes em 
pleno equilíbrio. Afinal, muita credibilidade foi conquistada com os resultados 
colhidos das Op de Não Guerra, o que se resultava muito através do DOPAZ ou de 
resultados esporádicos... [sic] Hoje, apesar do emprego das FOpEsp não ser da forma 
como se sonha, já se encontra muito mais evoluído do que o que se via em 2009 e 
2010, quando eu estava iniciando nas Op Esp Das [sic] operações em que fui 
empregado, logicamente, nenhuma envolveu um contexto de GUERRA, nem mesmo 
no Haiti (por se tratar de um contexto de MANUTENÇÃO DA PAZ)... [sic] 
Entretanto muitas técnicas e adestramentos utilizados em Guerra foram aplicadas 
nestas missões de NÃO-GUERRA, por isso, acredito que não se deve abandonar o 
adestramento de guerra ou mesmo diminuir sua ênfase, pois as TTP são muito 
similares, o que muito se modifica é o contexto jurídico...[sic] Afinal, os conflitos 
vividos no Rio de Janeiro não deixam a desejar em nada quando se compara o nível 
de violência ou risco a um conflito numa zona de guerra, sendo que ainda existe mais 
uma barreira que temos que enfrentar, os problemas jurídicos. (LIMA, 2017, p. 120) 
 
A modificação do foco do Preparo, Emprego e Doutrina das Operações de Guerra 
(OpGuerra) [sic] para as Operações de Não Guerra (Op Não Guerra) trouxeram 
resultados a curto prazo e geram problemas a médio e longo prazo. Da mesma forma 
como foi necessário voltar-se majoritariamente para as ações de não guerra para obter 
um resultado desejado pelo escalão superior e pelo nível político nacional em 
episódios pontuais como os Grandes Eventos(GE) faz-se necessário uma retomada 
das Op Guerra com o objetivo de retomada de uma capacitação operacional 
prejudicada pelo excessivo emprego das FFAA em Op Não Guerra [sic]. Convém 
lembrar que essa retomada demandará tempo, recursos e esforço principalmente na 
área de Educação e Doutrina, onde o correto entendimento e trabalho das Op Guerra, 
no meu entendimento, pode manter o preparo e o nível de desempenho atingido para 
as Op Não Guerra. Desta forma as FFAA e as FOpEsp principalmente, poderiam 
manter-se em excelente estado de preparação e condicionamento para as Op Guerra, 
"Core" das suas atribuições, e ao mesmo tempo em ótimo estado de preparação e 
condicionamento para as Op Não Guerra mais demandadas na atualidade. (LIMA, 
2017, p. 136) 
 
As Op de Guerra são mais abrangentes em termos de capacidades e, 
consequentemente, forçam um adestramento mais completo. Dessa maneira, as Op de 
Guerra contribuem positivamente, mesmo que de uma maneira ampla e menos 
específica, no emprego de FOpEsp em Op de Não Guerra. Por outro lado, as Op de 
Não Guerra, por sua ocorrência cada vez mais rotineira, em que pese representarem 
experiências reais de combate aos operadores, requerem geralmente um repertório 
pequeno e mais restrito de objetivos doutrinários e capacidades. Este último aspecto, 
somado ao escasso tempo para preparo de todas as capacidades das FOpEsp durante 
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um ano de instrução, tende a impactar significativa e negativamente no adestramento 
completo das OM operacionais e do COpEsp como um todo. (LIMA, 2017, p. 156) 
 
Acredito que há um foco excessivo para as atividades de não guerra, não apenas na 
seara das Op Esp, mas em todas as Op. Fica o evidente prejuízo no desenvolvimento 
da doutrina de guerra, incluso o estudo da guerra irregular, carro-chefe das Op Esp do 
Exército. (LIMA, 2017, p. 186) 
 
Acredito que nas clássicas operações de adestramento podemos desenvolver as 
capacidades fundamentais exigidas para qualquer outra missão. Porém devemos nos 
adaptar e colocar em nosso adestramento operações de não guerra, mas nunca abdicar 
do básico. (LIMA, 2017, p. 191) 
 
O emprego recorrente das Forças Armadas em atividade de apoio à [sic] órgãos 
governamentais têm [sic] consumido parcela significativa do tempo e dos recursos das 
Forças Especiais do Exército Brasileiro. Os desdobramentos de DOFEsp e DAC no 
Complexo do Alemão, Complexo da Maré, operações interagências durante os 
“grandes eventos”, empregos na faixa de fornteira [sic] sobre a égide do SISFRON, o 
desdobramento do DOPAz no Haiti e os empregos esporádicos nos complexos de 
favelas do Rio de Janeiro, demonstram essa assertiva [sic]. Os procedimentos (TTP) 
empregados pelas Forças Especiais são modulares e podem ser empregados com 
eficiência tanto em Operações de Guerra quanto de Não Guerra, entretanto, deve-se 
pontuar que o envolvimento prolongado em apenas um tipo de operação pode gerar 
“atrofia” na doutrina e organização para emprego da operação oposta. As Operações 
de Não Guerra em que estivemos envolvidos permitiu uma evolução em nossa 
logística e equipamentos, visto a evolução dos armamentos que utilizamos, a 
aquisição ou ao menos projeto de aquisição de viaturas operacionais, e melhoria de 
todo o processo logístico referentes ao desdobramento dos destacamentos. Por outro 
lado, a recorrência de Operações de Não Guerra, desacelerou bastante qualquer 
evolução na doutrina de Operações de Guerra. Isso se deve a drástica diminuição de 
operações tanto reais quanto de adestramento desse tipo. (LIMA, 2017, p. 221) 
 
É de fundamental importância que se cumpram as demandas atuais no amplo espectro 
das operações com efetividade. Isso é um desafio diante dos inúmeros empregos das 
OM Op Esp em operações que não estão no seu portfólio clássico de emprego (Guerr, 
Op C F Irreg, etc) [sic]. Deve-se amarrar um cronograma de adestramento que deve 
ser seguido obrigatoriamente e contemple as missões clássica de Op Esp. Não se pode 
deixar as Op GLO por exemplo, [sic] desconfigurarem as nossas características mais 
básicas, tais como: capacidade de operar com um mínimo de coordenação e controle 
e altamente descentralizados, elementos com uma grande capacidade de planejamento 
e de alta confiabilidade. (LIMA, 2017, p. 308) 
 

   

Cabe salientar que a manutenção da experiência de combate, ainda que de forma 

limitada, foi relatada como aspecto importante de preparo dos homens em decorrência 

de seu emprego. Tal fato sugere aspecto positivo das OCCA, tendo em vista que o 

cenário internacional atual não contempla perigo iminente de emprego em Guerra.  

De posse das contribuições supracitadas, pode-se confirmar, mais uma vez, que 

as atividades de preparo voltadas para as situações de Guerra, sobretudo por 

abrangerem as operações clássicas das F Op Esp da F Ter, são as mais apontadas 

como fundamentais para manutenção de capacidades de Op Esp no EB.  
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Outro importante aspecto que pode ser depreendido dessa pesquisa é que todos 

os oficiais com experiências reportadas entre 1992 e 2003 concordam que as 

atividades de preparo de F Op Esp para a Guerra são mais abrangentes ou podem 

ser complementadas pelas atividades de preparo para Não Guerra. Dessa feita, 

verifica-se que o menor número de OCCA naquele período pode ter grande influência 

sobre esse resultado.  

Por outro lado, foi dentre os oficiais que relataram suas experiências após 2004 

que se percebeu a tendência para as atividades de Não Guerra. Isso pode ser 

esclarecido pela verificação do maior número de ocorrências de OCCA desde o início 

dos anos 2000.  

Esses relatos são alarmantes, sobretudo ao se verificar que essa tendência não 

é uma exclusividade do EB. Outros países passaram por situações semelhantes e 

sofreram consequências de imposições do contexto estratégico de determinada 

época. Um dos maiores exemplos é o das Forças Especiais da Colômbia.  

Desde a década de 1960, as forças armadas colombianas enfrentam problemas 

com narcotráfico e guerrilhas, sobretudo conflitos armados com as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC), movimento que decidiu passar ao objetivo de 

tomada do poder a partir dos anos 1980. Para agravar tal situação, grupos 

paramilitares de direita aprofundaram a violência dos confrontos e aumentaram a 

demanda de emprego do exército daquele país (COSOY, 2016).  

 Nesse contexto, experiências de oficiais brasileiros em intercâmbios militares 

junto ao exército colombiano relatam que aquela força terrestre voltou suas atividades 

de preparo e emprego para o combate à guerrilha, provocando impactos negativos 

que chegaram ao nível da perda de expertise, sobretudo no âmbito das forças de 

operações especiais.  

Para investigar alguns desses impactos, foi realizada a entrevista de número 2 

(Anexo 2), direcionada para oficiais brasileiros, operadores de forças especiais, com 

diferentes experiências junto às forças especiais da Colômbia. Dentre esses oficiais, 

as seguintes experiências podem ser destacadas: 01 (um) tenente coronel que 

realizou o curso de fuerzas especiales internacional Nr 43 e 01 (um) capitão que foi 

instrutor do curso de fuerzas especiales nos anos de 2016 e 2017. Desse modo, tais 

relatos credenciam o presente estudo sobre as consequências de possíveis alteração 

de preparo que causaram prejuízos no emprego das forças especiais daquele país.  
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Dentre as principais informações colhidas na entrevista 2, pode-se destacar as 

indicações de perda de expertise em operações de forças especiais, sobretudo nas 

missões de ações indiretas, reconhecimento especial e evacuação de não 

combatentes. A afirmação abaixo mostra a opinião do tenente coronel que se formou 

forças especiais daquele país entre os primeiros colocados no curso internacional: 

 
Os operadores FEsp colombianos não conhecem os fundamentos teóricos da G Irreg, 
não tendo capacidade de organizar e conduzir a G Irreg para apoiar ou complementar 
um conflito bélico convencional ou regular contra outros países. Tampouco detém 
conhecimentos necessários para realizar Op típicas ou relacionadas às tradicionais Op 
de FEsp, tais como Rec Esp, Op Info, Op de evacuação de não combatentes, dentre 
outras. (LIMA, 2018, p. 2) 
 
 

De posse do que foi coletado por meio dessa entrevista, pode-se inferir que a 

demanda de emprego de uma força militar pode influenciar seriamente suas 

atividades de preparo, provocando um ciclo vicioso que se reflete na perda de 

expertise em capacidades essenciais no seu emprego.  

Pode-se concluir, parcialmente, que os impactos do emprego recorrente do EB 

em operações em situação de Não Guerra podem ser identificados, dentre outros 

indicadores, de forma contundente na instrução e no adestramento das tropas de Op 

Esp. Além disso, pode-se inferir que a maioria dos operadores de forças especiais 

reconhecem que as atividades de preparo previstas no PPA e na CTTEP das OM(s) 

operacionais de Op Esp da F Ter sofreram decréscimos relacionados com o aumento 

das atividades de preparo para situações de Não Guerra, sobretudo OCCA, alertando 

para uma possível perda de expertise, em médio e longo prazo, em operações 

clássicas de Op Esp, a exemplo do que pode ser verificado nas forças especiais da 

Colômbia. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os impactos do emprego recorrente do Exército Brasileiro em Operações de Não 

Guerra revelaram-se como um vasto ambiente de debates acerca do preparo das 

forças de operações especiais da Força Terrestre.  

Em síntese, é possível inferir que a demanda de emprego das F Op Esp do EB 

em situações de Não Guerra, especialmente as OCCA, precisam ser absorvidas por 
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um grande processo de adaptação nos planejamentos do preparo dessas forças, de 

forma a buscar a manutenção constante da eficiência operacional. É notável que as 

tropas de operações especiais do EB possuem capacidades clássicas, mais 

vocacionadas para as situações de Guerra,  que necessitam ser mantidas por meio 

das atividades de preparo vinculadas à DOAMEPI,  garantindo a sustentabilidade de 

aspectos que fundamentam tais capacidades, de acordo com a DMT, cujas TTP(s) 

abrangem as nuances das situações de Não Guerra.  

Embora seja correto concluir que as atuações recorrentes em OCCA trouxeram 

impactos sobre a manutenção da experiência de combate para muitos operadores de 

forças especiais e que muitos recursos dessas operações impactaram na aquisição 

de materiais de emprego militar específicos para essas forças. Não se pode limitar os 

resultados da presente pesquisa aos aspectos positivos, expressivamente 

minoritários diante do objeto do trabalho em questão.   

Pode-se concluir que os atuais impactos, apontados como negativos, decorrentes 

do emprego recorrente do EB  em operações de Não Guerra, sob o ponto de vista das 

operações especiais da Força Terrestre, recaem, prioritariamente, sobre as atividades 

de instrução e adestramento. Do estudo de alguns aspectos do PPA e da CTTEP do 

1o Batalhão de Forças Especiais (1o BFEsp), foi possível verificar que as atividades 

de preparo previstas nesses documentos são mais vocacionadas para situações de 

Guerra, porém com foco em técnicas, táticas e procedimentos que abrangem as 

capacidades requeridas na maioria das operações em situação de Não Guerra, com 

especial destaque para as OCCA. 

Diante do exposto, com base no objetivo de se manter uma força de operações 

especiais com eficiência, os resultados mostram-se diretamente vinculados às 

capacidades projetadas por essas forças, com estreita relação com seus princípios, 

seus fatores de êxito em operações, suas características essenciais e seus axiomas.   

Esses resultados, após análise dos dados da pesquisa, podem ser materializados 

por meio do gráfico abaixo, com vistas a contribuir para melhor entendimento e 

possíveis medidas julgadas necessárias: 
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Quadro 4 – Centro de Gravidade do problema em tela 

Objetivo: Manter forças militares especialmente organizadas, treinadas e equipadas, capazes 

de operar em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis, visando atingir objetivos 
militares, políticos, psicossociais e/ou econômicos, empregando capacitações militares 

específicas não encontradas nas forças convencionais, conduzidas de forma singular, conjunta 
ou combinada, normalmente em ambiente interagências, em qualquer parte do espectro dos 

conflitos. 
Centro de Gravidade 

 
 

Eficiência Operacional 
 (É a capacidade de uma Organização 
Militar Operacional cumprir, de maneira 

adequada, TODAS as missões de combate 

previstas na sua base doutrinária) 

 

 

 

 

 

Capacidades Críticas 
- Assessorar os Comandos Operacionais, as Forças 

Componentes e os Grandes Comandos Operativos da F Ter; 
- Oferecer respostas ágeis e flexíveis em ambientes em 

constante mutação; 

- Infiltrar-se em ambientes hostis, negados ou politicamente 
sensíveis por meios terrestres, aéreos ou aquáticos; 

- Constituir-se em multiplicador de forças, por meio da ação de 

organizar, desenvolver, equipar, instruir e dirigir forças regulares 

e irregulares locais dentro do TO/A Op; 
- Agregar operações psicológicas às ações de combate; 

- Atuar de forma ostensiva, coberta ou sigilosa; e 

- Aplicar, de forma precisa e eficaz, o poder de combate, com o 
maior controle de danos possível e redução de efeitos colaterais. 

(Ações Diretas, Ações Indiretas e Reconhecimento Especial) 
Vulnerabilidades Críticas 

-   Evolução inadequada ou inoportuna 

(congelamento) da doutrina. 

- Insuficiência e/ou Ineficiência do 

Adestramento. 
- Decréscimo nas atividades de Educação 

voltadas para operações clássicas de Op 

Esp.  

- Deficiência na seleção de Pessoal 
- Perda de expertise por falta de instrução 

e/ou adestramento (Educação e 

Adestramento) voltados para operações 
clássicas de F Op Esp.  

- Não cumprimento do PP e da CTTEP. 

- Decréscimo nos atributos da área afetiva 
dos operadores (Pessoal). 

- Perda de domínio de TTPs específicas de 

F Op Esp, sobretudo nas áreas de 
inteligência e logística.  

Requisitos Críticos 
- DOAMEPI (Doutrina; Organização; Adestramento; Material, 

influenciado positivamente pelo problema em tela, especialmente pela 

aquisição de materiais de alta tecnologia; Educação; Pessoal, 

influenciado positivamente por meio da aumento da experiência de 

combate; e Infraestrutura).  
- Manutenção dos princípios (Adaptabilidade; Flexibilidade; 

Integração; Modularidade; Objetivo; Restrição; e Seletividade).  

- Manutenção das características (Alto risco; baixa visibilidade; 

elevado grau de precisão; e dificuldade de coordenação e controle)  

- Observação dos axiomas (Recursos humanos são mais 

importantes que o material; F Op Esp capazes não podem ser 

improvisadas diante de emergências; Qualidade é melhor que 

quantidade; F Op Esp não podem ser produzidas em massa; As Op Esp 

podem contar com o apoio de forças convencionais). 

Fonte: o autor 
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Além disso, a pesquisa realizada levantou importante questionamento acerca da 

capacidade das organizações militares operacionais do Comando de Operações 

Especiais de cumprirem seus PPA e CTTEP em face das inúmeras demandas de 

atividades de OCCA, ou seja, tarefas mais vocacionadas para situações de Não 

Guerra. Dessa forma, é possível identificar que a instrução e o adestramento, com 

foco na manutenção das capacidades clássicas de Op Esp, devem ser o centro das 

atenções dos planejadores dos mais diversos níveis, evitando perdas de expertise.  

Ainda no mesmo contexto, também é correto concluir que, dentre as atividades 

de adestramento, os impactos do recorrente emprego das tropas de operações 

especiais da Força Terrestres nas ações de OCCA provocam redução de atributos 

afetivos e psicomotores que só podem ser mantidos por meio de treinamentos 

específicos previstos na CTTEP e no PPA das unidades operacionais, sobretudo no 

1o BFEsp. Tais atributos estão relacionados à capacidade de durar na ação por longos 

períodos de esforços físicos e/ou mentais. Esses atributos devem continuar sendo 

explorados em exercícios de campanha, tais como as operações Condor e “Check 

Uno”, que exponham os operadores às longas jornadas de atividades, com variação 

de intensidade, preparando-os para as situações comuns nas operações em situação 

de Guerra. 

Outrossim, é lícito concluir ainda que outros impactos são sentidos sobre a 

doutrina e a pesquisa de temas relacionados com as atividades de preparo de forças 

de operações especiais mais vocacionadas para as situações de guerra. Assim, 

atividades de preparo da condução de guerra irregular (ação indireta) e 

contraguerrilha, não podem ficar praticamente relegadas aos cursos de Forças 

Especiais. 

As atividades das unidades operacionais do COPEsp são polos geradores de 

doutrina e fonte inesgotável de pesquisas. Se tais atividades deixam de ser realizadas, 

conforme impacto atual do emprego recorrente do EB em situações de Não Guerra, 

consequentemente a evolução da doutrina fica congelada, bem como as pesquisas 

são reduzidas, influenciando nos outros critérios de preparo, seja da DMT, seja da LC 

97, com destaque para a inteligência e para a logística de emprego dessas forças.  

Conclui-se também que impactos notáveis podem ser sentidos sobre a logística e 

sobre o planejamento. Conforme observado na entrevista dos experientes operadores 

apresentada no presente trabalho, a não realização e/ou redução de atividades de 

preparo focadas nas situações de Guerra poderá comprometer a capacidade de 
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planejamento operacional e logístico das operações que cobrem longas distâncias, 

em ambiente negado, hostil ou politicamente sensível, com utilização de meios 

especiais de infiltração e outras TTP(s) peculiares.  

No mesmo encadeamento de ideias, é conclusão óbvia que a redução de 

atividades de preparo nas áreas de inteligência, organização e articulação poderá 

provocar perda de expertise em operações clássicas de operações especiais. A 

atuação de inteligência, bem como a organização e articulação de um DOFEsp, em 

uma comunidade carente, como no contexto do conjunto de favelas da Maré 

(2014/2015), por exemplo, é bastante distinta do que pode ser exigido desse 

destacamento em território hostil estrangeiro, com longas áreas a serem cobertas, 

outro idioma, outro contexto cultural e social. Desse modo, as requeridas TTP(s) de 

emprego, embora semelhantes, só podem ser exercitadas em treinamentos 

específicos previstos no PPA e no CTTEP do 1o BFEsp, destacando ainda mais a 

importância desse aspecto.  

Diante dessas conclusões, por dedução, pode-se identificar que um dos principais 

impactos do atual emprego recorrente das forças de operações especiais da Força 

Terrestre em OCCA é a dificuldade de se cumprir o PPA e a CTTEP nas unidades 

operacionais do COPEsp. De forma alguma isso vale como alguma espécie de crítica 

que desmereça aquele grande comando ou os diversos oficiais e praças que lá 

serviram. Pelo contrário, essa abordagem construtiva visa ressaltar que para cada 

OCCA com emprego de F Op Esp, uma série de atividades são desencadeadas, tais 

como isolamento, planejamento, aprestamento, treinamento específico e outras ações 

que, por vezes, terão que substituir o que estava previsto para o mesmo período, 

acarretando em desajustes das atividades na linha do tempo dentro do ano de 

instrução.  

Assim, identifica-se que é fundamental que seja concebido um processo de 

adaptação que amenize tal impacto, o que poderá contribuir para manutenção das 

atividades relacionadas ao preparo dessas tropas para as situações de Guerra. Tal 

solução pode passar por oportunidades de exercícios dupla ação junto  aos cursos de 

Forças Especiais, os quais procuram manter sua estrutura de ensino focada nas 

operações clássicas. A multidisciplinaridade também é mais um aspecto que pode ser 

evoluído por ocasião da realização dos adestramentos, procurando abordar, ao longo 

do período descrito no PP, todos os objetivos previstos na base doutrinária das 

unidades operacionais do Comando de Operações Especiais.  
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Por fim, a maior conclusão que se pode depreender do presente estudo é que o 

emprego recorrente do EB em operações de Não Guerra, especialmente OCCA, está 

revelando a necessidade de se reorganizar o ano de instrução das unidades 

operacionais das F Op Esp da F Ter, procurando atender à demanda atual, sem 

comprometer capacidades clássicas de operações especiais para o emprego do EB 

em situação de Guerra, cujo o caráter jamais poderá deixar de ser de prontidão 

permanente.   
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ANEXO 1 – Pesquisa enviada aos Operadores de Forças Especiais dentro e fora 
do Comando de Operações Especiais. 
 

Preparo e emprego de Forças de Operações Especiais da Força Terrestre 
Os atuais impactos do emprego recorrente do Exército Brasileiro (EB) em 

Operações de Não Guerra abrem amplo campo de debates acerca das influências 

sobre o preparo das Forças de Operações Especiais (F Op Esp) da Força Terrestre 

(F Ter) para o emprego em Operações de Guerra. 

Nos dias atuais, os aspectos legais e doutrinários do emprego do EB, mais 

especificamente de seu instrumento de ação, a Força Terrestre, buscam superar os 

óbices apresentados pelo caráter difuso dos riscos e ameaças inerentes aos conflitos 

do século XXI. Tais conflitos são caracterizados pela assimetria e pela presença de 

atores estatais, supranacionais e não estatais, capazes de influenciar a estabilidade 

interna de um país, bem como o sistema internacional. 

 Nesse contexto, o conceito operativo do EB busca obter eficácia e efetividade 

organizacional, com capacidades que lhe possibilitem realizar Operações no Amplo 

Espectro, segundo a seguinte definição: 

As Operações no Amplo Espectro são, portanto, o Conceito Operativo do Exército, 

que interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados 

decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, 

Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou 

sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos 

armados, em situações de Guerra e de Não Guerra (BRASIL, 2017d). 

Para tanto, o EB deve estar, constantemente, apto a realizar suas tarefas de 

operações no amplo espectro, sendo elas: Operações Ofensivas, Operações 

Defensivas, Operações de Pacificação e Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais. Dentre essas tarefas, observa-se que as duas primeiras possuem 

maior vocação para as Operações de Guerra, enquanto as duas últimas estão mais 

vocacionadas para as Operações de Não Guerra, suscitando diferenças significativas 

nas ações de preparo da Força Terrestre. Ainda nesse raciocínio, pode-se perceber 

que, recentemente, o EB vem sendo empregado de forma recorrente, para ser sucinto, 

nas tarefas de apoio a órgãos governamentais, as quais podem ser exemplificadas 

nas seguintes situações: garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem 

(GLO); proteção de estruturas estratégicas; ações na faixa de fronteira; prevenção e 
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combate ao terrorismo; ações sob a égide de organismos internacionais; emprego em 

apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e atribuições subsidiárias, dentre 

outras (BRASIL, 2017d). 

Do exposto, é possível depreender que as F Op Esp possuem ligações de 

emprego com todos os tipos de tarefas do EB no amplo espectro. No entanto, para 

melhor caracterizar tais ligações, pode-se utilizar a própria divisão do manual de 

operações, que distingue as operações básicas, já citadas, e as operações 

complementares. Estas últimas são assim divididas: operações aeromóveis; 

operações aeroterrestres; OPERAÇÕES CONTRA FORÇAS IRREGULARES; 

operações de dissimulação; operações de informação, OPERAÇÕES ESPECIAIS e 

outras operações. Dessa maneira, uma visão superficial seria suficiente para 

identificar a capilaridade das F Op Esp nesses tipos de operações. 

Seguindo adiante na identificação da interdisciplinaridade das F Op Esp, é 

interessante observar as operações militares terrestres conduzidas por temas 

operativos, nos quais quatro temas enquadram os mais diversos tipos de operações 

básicas e complementares em diferentes pontos do amplo espectro dos conflitos. Os 

temas operativos são assim denominados: Campanhas militares e operações de vulto; 

OPERAÇÕES CONTRA FORÇAS IRREGULARES, as quais, por suas 

características, podem ser abordadas sob a ótica de um tema operativo ou como 

operações complementares no contexto de outro tema; Operações de paz; e 

Intervenção limitada. Em todos os temas, observa-se a necessidade de direta da 

manutenção do preparo de F Op Esp, como se pode verificar no tema Campanhas 

militares e operações de vulto, as OPERAÇÕES ESPECIAIS e as OPERAÇÕES 

CONTRA FORÇAS IRREGULARES; no tema de OPERAÇÕES CONTRA FORÇAS 

IRREGULARES, as OPERAÇÕES CONTRATERRORISMO; no tema Operações de 

paz, nos esforços de ESTABILIZAÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DA PAZ, a exemplo do Destacamento de Operações de Paz 

(DOPaz) no Batalhão Brasileiro de Infantaria de Força de Paz (BRABAT, sigla em 

inglês); ou no tema Intervenção limitada, nas OPERAÇÕES ESPECIAIS e na 

EVACUAÇÃO DE NÃO COMBATENTES. 

Por esse motivo, o Manual de Operações Especiais detalha os aspectos mais 

relevantes para o emprego, bem como especifica cada um dos tipos de missões 

destinadas às F Op Esp da F Ter, as quais serão desempenhadas por meio do 

Comando de Operações Especiais (COpEsp), sediado em Goiânia-GO, e pela 3a  
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Companhia de Forças Especiais (Força 3), do Comando Militar da Amazônia (CMA), 

sediada em Manaus-AM. As principais operações especiais são: Guerra Não 

Convencional, que, no campo militar, orientam-se para as ações de Guerra Irregular 

(GI), por meio da organização, expansão e emprego de Forças Irregulares (F Irreg) 

locais, extremamente observadas no cenário internacional atual; Ações Diretas; 

Reconhecimento Especial; Operações Contra Forças Irregulares; e Contraterrorismo. 

Além disso, as missões adicionais elencadas pelo mesmo manual são: Assistências 

Militar; Cooperação Cívico-militar (CIMIC, sigla em inglês) e Assuntos Civis; Ajuda 

Humanitária; Apoio a Forças de Operações Especiais; Operações de Apoio à 

Informação; Apoio a Operações Convencionais; Desativação e proteção contra 

artefatos explosivos; Ações de contra proliferação de armas/agentes e defesa QBRN; 

Evacuação de Não Combatentes; Operações de Paz; Missões CSAR; e Apoio a 

Órgãos Governamentais (BRASIL, 2017c). 

O preparo e emprego das F Op Esp já são de elevada complexidade pelas 

próprias características e abrangência das Op Esp. Por isso, é, no mínimo, prudente 

que se investigue se o emprego recorrente do EB em Operações de Não Guerra está, 

de alguma forma, dificultando ou contribuindo para o preparo das F Op Esp da F Ter 

para o seu emprego em Operações de Guerra. 

O problema é formulado após as leituras e trabalhos exploratórios sobre o tema 

em questão (QUIVY e CAMPENHOUDT, 1995). Sendo assim, após a apresentação 

dos conceitos e considerações supracitadas, pode-se questionar: “Quais são os atuais 

impactos do emprego recorrente do EB em Operações de Não Guerra, no que diz 

respeito ao preparo das F Op Esp da F Ter para o seu emprego nas Operações de 
Guerra?  

 

*Obrigatório 

O Sr. serviu em OM (s) de Operações Especiais por tempo maior ou igual a 5 anos no 

período entre 1992 até os dias atuais? * 

Marcar apenas uma oval. 

o Sim  

o Não  

Em que período o Sr concluiu o Curso de Forças Especiais (FE)? * 

Marcar apenas uma oval. 

o Entre 1992 e 2003 (Antes da Criação da Bda Op Esp)  
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o Entre 2004 e 2011 (Antes da ida do CIOpEsp para o Forte Imbuí)  

o Após 2012 (Forte Imbuí)  

Sua experiência em OM operacional de Operações Especiais (1o BFEsp, 1o BAC ou 

Força 3) deu-se, majoritariamente, em que período? * 

Marcar apenas uma oval. 

o Entre 1992 e 1998  

o Entre 1999 e 2006  

o Entre 2007 e 2012  

o Após 2013  

Partindo das ideias apresentadas na ambientação supracitada, o Sr aponta que tipo 

de operação como prioritária nas atividades de preparo ocorridas no seu curso de FE? 

* 

Marcar apenas uma oval. 

o Operações de Guerra  

o Operações de Não Guerra  

o Houve equilíbrio entre Guerra e Não Guerra  

No mesmo contexto, agora com base na sua experiência nas OM de Operações 

Especiais (Incluindo CIOpEsp), que tipo de atividades de preparo foram prioritárias? * 

Marcar apenas uma oval. 

o Atividades com maior tendência ao preparo para Operações de Guerra  

o Atividades com maior tendência ao preparo para Operações de Não 

Guerra  

o Houve equilíbrio entre os dois tipos de atividades de preparo  

Dentre as opções abaixo, escolha a assertiva mais desejável para que não se perca 

expertise em capacidades clássicas das Forças de Operações Especiais da Força 

Terrestre? * 

Marcar apenas uma oval. 

o O preparo deve voltar-se, cada vez mais, para as capacidades de 

Operações Especiais com maior tendência para as Operações de 

Guerra  

o O preparo deve voltar-se, cada vez mais, para as capacidades de Op 

Esp com maior tendência às Op de Não Guerra  

o As atividades de preparo de Operações Especiais voltadas para Guerra 

e Não Guerra se complementam perfeitamente  
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o A priorização das atividades de preparo das F Op Esp voltadas para Op 

de Guerra permite a manutenção das capacidades necessárias ao 

emprego de Operações Especiais em qualquer ponto do Amplo Espectro 

dos conflitos  

o A priorização de atividades de preparo das F Op Esp voltadas para as 

Op de Não Guerra permite a manutenção das capacidades necessárias 

ao emprego de Operações Especiais em qualquer ponto do Amplo 

Espectro dos conflitos  

A Lei Complementar Nr 97 define preparo como um conjunto que compreende, entre 

outras, as atividades permanentes de planejamento, organização e articulação, 

instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, 

inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística e mobilização. Sendo 

assim, que setor do preparo de F Op Esp da F Ter tem sofrido impactos 

majoritariamente POSITIVOS com o emprego recorrente do EB em Op de Não 

Guerra? * 

Marcar apenas uma oval. 

o Planejamento  

o Organização e articulação  

o Instrução e adestramento  

o Doutrina e pesquisa  

o Inteligência  

o Logística e mobilização  

No mesmo sentido da pergunta anterior, que setor estaria recebendo impactos 

majoritariamente NEGATIVOS? * 

Marcar apenas uma oval. 

o Planejamento  

o Organização e articulação  

o Instrução e adestramento  

o Doutrina e pesquisa  

o Inteligência  

o Logística e mobilização  

O Sr. gostaria de fazer alguma observação relativa ao problema em questão? Desde 

já, muito obrigado! Força!  
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ANEXO 2 - Entrevista direcionada para oficiais, operadores de forças especiais, 
com experiência relacionada com o curso de forças especiais da Colômbia. 
 
A presente entrevista visa investigar possível perda de expertise, por parte das forças 
especiais colombianas. Alguns analistas avaliam que as F Op Esp daquele país 
tenham perdido capacidades específicas em operações de forças especiais mais 
vocacionadas com as situação de Guerra, tais como condução de Ações Indiretas, 
sobretudo a condução da Guerra Irregular, bem como  o Reconhecimento Especial. 
 
Em que ano o senhor realizou o curso de Forças Especiais no Brasil? * 
 
 
 
Qual a experiência do senhor junto às forças especiais da Colômbia? * 
  
  
  
  
  
Em que período se deu tal experiência? * 
O senhor concorda que a ênfase em operações contra forças irregulares 
(contraguerrilha), especialmente devido ao combate às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC), trouxe prejuízos para a capacidade de 
emprego daquelas F Op Esp? * 
Marcar apenas uma oval. 

• Sim  
• Não  

Em caso positivo, que atividades foram mais prejudicadas, em escala de prioridade? 
Opções: Guerra Irregular, Reconhecimento Especial, Operações de Informação, 
Evacuação de Não Combatentes, Operações com Emprego de F Op Esp em 
Cooperação e Coordenação com Agências. * 
  
  
  
  
  
O senhor acha que o emprego recorrente do EB em OCCA pode trazer riscos de 
perda de expertise em operações clássicas das F Op Esp da Força Terrestre? * 
Marcar apenas uma oval. 

• Sim  
• Não  
• Talvez  

Em caso positivo, o senhor pode contribuir com um ou mais parágrafos sobre o tais 
riscos? * 
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O senhor tem alguma consideração a fazer acerca do tema em questão? * 
  
  
  
  
  
 


