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OPERAÇÃO CABO ORANGE: 
 O ENSINO DE INTELIGÊNCIA COMO FACILITADOR DA CONSCIÊNCIA 

SITUACIONAL 

 

Fernando Marques de Oliveira 

 

RESUMO 
Este trabalho visa verificar a necessidade de inclusão de instruções de Inteligência e Produção do 
Conhecimento nos Programas Padrão de Instrução da fase de Capacitação Técnica e Tática do 
Efetivo Profissional, através da observação de procedimentos empregados na realização da 
Operação Cabo Orange. O estudo calcou-se em levantar quais são as principais características da 
Inteligência, como é realizado o Ciclo de Produção do Conhecimento, e como o militar pode atuar 
como sensor de Inteligência. Objetivando uma melhor abordagem do tema, a coleta de dados 
desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, quatro entrevistas e um questionário, 
apresentando as impressões pessoais dos militares participantes da Op Cabo Orange 2018 nos 
níveis Estado Maior e Pelotão. O presente artigo verificou que inserção de instruções de Inteligência 
e Produção do Conhecimento podem otimizar a consciência situacional das Ações Subsidiárias. 

 

Palavras-chave: Inteligência. Inteligência Militar. Ciclo de Inteligência. Produção do Conhecimento.  
Consciência situacional. Operação Cabo Orange  

 

ABSTRACT 
This essay intends to verify the necessities for inclusion of Intelligence and Knowledge Production 
instructions in the Standard Instructional Programs of the Professional Training and Tactical Training 
phase, through the observation of the procedures employed during Cabo Orange Operation. The 
study focused on the main characteristics of intelligence, the cycle of production of knowledge, how 
the military can act as an intelligence sensor. Aiming at a better approach to the theme, the data 
collection was developed through bibliographic research, four interviews and a questionnaire, 
presenting the personal impressions of the military participants of Op Cabo Orange at the General 
Staff and Platoon Level. The present article verified that insertion of Intelligence and Knowledge 
Production instructions can optimize Subsidiary Actions. 

 
Keywords: Intelligence. Military intelligence. Intelligence cycle. Knowledge Production. Situational 
Awareness. Operation Orange Cable
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1 INTRODUÇÃO 

A Operação Cabo Orange, mais precisamente a segunda fase (repressiva 

com tropa ostensiva), foi realizada pelo Comando Militar do Norte (CMN) entre os 

dias 16 a 20 de julho de 2018, no Município de OIAPOQUE e seus distritos 

localizados na faixa de fronteira entre a GUIANA FRANCESA e o BRASIL. A 

operação teve como objetivo combater os crimes transfronteiriços e ambientais, a 

qual foram empregados mais de 420 militares e 100 agentes dos órgãos de 

segurança pública. As ações ocorreram em conjunto com as Forças Armadas 

Francesas e a Legião Estrangeira, nas quais foram desencadeadas operações de 

Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE), Posto de Bloqueio e Controle 

de Vias Fluviais (PBCFlu) e Patrulhas Fluviais ao longo do Rio OIAPOQUE (CMN, 

2018).  

Em um ambiente operacional de demandas multifacetadas, que requer 

inúmeras especialidades, a Força Terrestre (F Ter) deve buscar o desenvolvimento 

de capacidades, priorizando a geração de módulos sustentáveis com capacidades 

completas, com todas as funcionalidades de combate, e de acordo com as 

demandas das áreas estratégicas e interesses nacionais (BRASIL, 2014, P. 5-12). 

Diante disso, essas demandas são norteadas, inclusive, pelas Necessidades 

de Inteligência (NI), que são conhecimentos específicos estabelecidos pelo 

comandante em função da missão a ser cumprida. As NI do comandante são 

satisfeitas pelos conhecimentos de que ele precisa dispor, relativos ao terreno, 

inimigo, condições climáticas e meteorológicas e considerações civis, para cumprir 

a missão com êxito (BRASIL, 2015).  

A palavra Inteligência remete a diversas definições, norteadas pela ideia 

chave da capacidade de perceber, assimilar, processar e concluir sobre algum fato 

ou situação. Seja por conhecimento empírico ou por uma metodologia definida, o 

ser humano emprega sua inteligência para esclarecer os fatos e a partir de então, 

concluir da forma mais fidedigna possível sobre todas as informações existentes 

acerca da situação analisada. Tal processo é desencadeado, mesmo que de 

maneira inconsciente, através de um ciclo, onde obtemos, processamos, 

difundimos e por vezes buscamos uma nova orientação, novos dados que 

permitam esclarecer as dúvidas existentes (BRASIL, 2015). 
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As funções de combate constituem uma ferramenta conceitual para 

relacionar, agrupar, descrever e coordenar as atividades das forças terrestres. 

Facilita o planejamento e a execução das operações, além da instrução e do 

adestramento das unidades no nível tático. (BRASIL,2015, p.2-1) 

A dinâmica das operações gera demandas e necessidade de dados 

envolvendo as seis funções de combate (Comando e Controle, Movimento e 

Manobra, Fogos, Inteligência, Logística e Proteção), visando minimizar a 

possibilidade de erro nos planejamentos. 

 A função de combate Inteligência, orientada pela definição das NI, obtém 

dados necessários por meio de um esforço de obtenção (adaptado ao escalão de 

emprego) e os analisa e integra, apoiando a decisão (BRASIL, 2015, p.2-2). Ela é 

capaz de extrair informações de cenários rarefeitos e, com a devida integração com 

outros dados disponíveis, produzir conhecimentos de significativo valor para o 

decisor, com oportunidade de utilização em prol da operação. Por esse motivo, faz-

se necessária a interlocução da função de combate Inteligência com as demais 

funções. 

 

FIGURA 1: Funções de Combate 

Fonte: (BRASIL, 2015a, p .2-6) 
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Os trabalhos de Inteligência são desenvolvidos seguindo as fases do ciclo 

de Produção do Conhecimento, que compreende uma sequência de atividades 

mediante a qual a Inteligência obtém e reúne dados, transformando-os em 

Conhecimento e posteriormente os põe à disposição do comandante operativo e de 

seu Estado Maior. Este ciclo é o motor da função de combate Inteligência, 

envolvendo direta ou indiretamente todos os integrantes da Força. É formado por 

quatro fases: orientação, obtenção, produção e difusão (BRASIL, 2015, P .4-1) . 

 

FIGURA 2: Ciclo de Produção do Conhecimento 

Fonte: (BRASIL, 2015, p .4-1) 

A Orientação é a primeira fase do ciclo, a partir da qual o Estado Maior da 

força enquadrante apresenta as NI que deverão ser levantadas visando assessorar 

o Alto Comando (BRASIL, 2005, p .3-20). 

A partir de então, inicia-se a fase da Obtenção, que consiste na exploração 

sistemática ou episódica de todas as fontes de dados (fontes humanas, 

cibernéticas, etc) e informações pelos órgãos de obtenção e na entrega do material 

obtido aos órgãos de análise, encarregados de sua transformação em 

Conhecimentos de Inteligência (BRASIL, 2005, p 3-21). 

As Organizações Militares de todas as naturezas que, por sua localização, 

ou missão, possam obter dados e informações que atendam às necessidades 

citadas, poderão ser acionadas, participando, assim, da fase de obtenção (BRASIL, 



4 

 

2015, p.4-3). Por consequência, todos os militares têm capacidade de atuar como 

sensores de Inteligência, participando assim da fase da Obtenção. 

1.1 PROBLEMA  

As Ações Subsidiárias possuem diversas características, dentre elas a 

complexidade situacional, expressada pela dificuldade de se identificar e definir 

ameaças (concretas ou potenciais). A multiplicidade de vetores (civis e militares) e 

a dificuldade de coordenação de diversos atores com interesses diferentes 

requerem detalhada consciência situacional. 

 A consciência situacional trata-se da “percepção atualizada e que reflita a 

realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes” (BRASIL, 

2014, p .7-3).  Com isso, ela estando defasada ou com um atraso significativo, irá 

resultar em quadro não condizente com a realidade vivida pela tropa na ocasião. A 

Doutrina Militar Terrestre brasileira estabelece a relação direta da Inteligência com 

a obtenção da consciência situacional: 

A Inteligência constitui-se numa atividade particularmente complexa que 
deve considerar um número elevado de variáveis, de forma a possibilitar 
ao comando obter plena consciência situacional do ambiente operativo em 
que atuarão suas forças (BRASIL, 2015). 

Para a Operação Cabo Orange, não houve instruções preparatórias à tropa 

o CMN no que diz respeito à capacidade de atuarem como sensores (como e 

quando) e à sistemática de Produção do Conhecimento.  

Do cenário acima exposto surge a problemática da pesquisa: As instruções 

de Inteligência e Produção do Conhecimento capacitam o militar a atuar como 

sensor de Inteligência, visando a ampliação da Consciência Situacional em todos 

os níveis?  

1.2 OBJETIVOS 

A fim de buscar uma evolução constante nas tropas do CMN que realizam 

periodicamente Ações Subsidiárias na faixa de fronteira entre a Guiana Francesa e 

o Brasil, a presente pesquisa tem por objetivo geral concluir sobre a necessidade 

de inserção de instruções de Inteligência e Produção do Conhecimento no PP 

CTTEP visando o emprego, inclusive, em Ações Subsidiárias.  
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Para viabilizar que seja atingido o objetivo proposto acima, foram formulados 

objetivos específicos, abaixo relacionados, visando o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado nesse estudo: 

a) Apresentar a Operação Cabo Orange. 

b) Apresentar as capacidades dos sensores de Inteligência envolvidos em 

Ações Subsidiárias, no que diz respeito à atualização da consciência situacional. 

c) Apresentar a dinâmica de atualização da consciência situacional. 

d) Concluir sobre as possibilidades de melhoria advindas da ausência de 

instruções padronizadas de Inteligência e Produção do Conhecimento para Ações 

Subsidiárias. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

As informações são definidas como representações inteligíveis de objetos, 

estados e acontecimentos nos domínios real, virtual e subjetivo. Elas integram 

processos para a construção do conhecimento, o que promove a compreensão 

atualizada do Espaço de Batalha. As informações disponíveis não só determinam a 

amplitude e a exatidão da Consciência Situacional subjacente ao processo 

decisório, como também interferem no rendimento das forças empregadas 

(BRASIL, 2014, p .5-9).  

Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter uma percepção 

atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas 

e oponentes. A consciência situacional contribui com a decisão adequada e 

oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os comandantes 

possam se antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego de meios na medida 

certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça (BRASIL, 2014, 

p.7-3).  

O Programa de Instrução Padrão (CTTEP) não aborda instruções de 

Produção do Conhecimento, como Ciclo de Produção do Conhecimento e 

Produção de Informe. Por consequência, as instruções preparatórias que 

antecederam a Operação Cabo Orange não abordaram o referido assunto. 

 A apresentação da proposta de inserção de instruções de Inteligência e 

Produção do Conhecimento na fase preparatória para as Ações Subsidiárias irá 

contribuir para a atualização da consciência situacional das operações futuras. 

Consiste em evidenciar a capacidade das frações de informarem dados com 
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oportunidade e pertinência, atuarem como sensores de Inteligência e gera uma 

padronização de procedimentos para Produção do Conhecimento. 

2 METODOLOGIA 

Para desenvolver essa pesquisa, foram colhidos dados a fim de buscar uma 

solução adequada para solucionar o problema apresentado. A pesquisa 

contemplou leitura analítica e fichamento de fontes, quatro entrevistas e um 

questionário, direcionados a militares que compuseram os pelotões do 2º Batalhão 

de Infantaria de Selva durante a realização da Op Cabo Orange 2018, para gerar 

argumentação e discussão de resultados.  

O problema foi abordado pelo conceito de pesquisa quantitativa e qualitativa, 

extraindo-se do público-alvo referências numéricas e respostas discursivas em 

relação ao tema, permitindo classificar e analisar os dados necessários para 

fundamentar a pesquisa.  

Quanto ao objetivo geral, empregou-se a modalidade exploratória, uma vez 

que a forma genérica utilizada para atualização da consciência situacional não 

possui foco específico na Função de Combate Inteligência, alimentada pelo ciclo de 

Produção do Conhecimento.  

Esta escassez de informações permite interpretações variadas pelos 

militares envolvidos no que diz respeito à Função de Combate Inteligência, à 

obtenção de dados, como difundi-los e a capacidade do militar de atuar como 

sensor de Inteligência.  

Para melhor atingir o objetivo da pesquisa, o desenvolvimento dos trabalhos, 

quanto aos procedimentos técnicos, foi conduzido por pesquisa bibliográfica, 

relacionado à técnica de levantamento, sendo moldado em questões objetivas e 

um campo discursivo presentes no questionário. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Visando apresentar uma solução plausível para o problema desse artigo, 

inicialmente foi realizado o delineamento da pesquisa através da definição de 

conceitos e termos atinentes à Inteligência e Produção do Conhecimento, bem 

como uma revisão de literatura, visando situar essa Função de Combate dentro do 

quadro de Consciência Situacional. 

Foi realizado um trabalho de levantamento de conhecimentos a respeito da 

importância da Inteligência nos combates modernos, tendo em vista sua 
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capacidade de gerar uma ampla compreensão do novo cenário, volátil, incerto e 

complexo. 

Em seguida foi realizado um levantamento de conhecimentos acerca da 

consciência situacional, sua principal atribuição e como ela é obtida, buscando 

verificar de que forma a Inteligência pode contribuir para a atualização da mesma 

durante as Ações Subsidiárias. 

Em paralelo, foi realizada uma revisão do Programa de Instrução Padrão 

para a Capacitação Técnico-Tática do Efetivo Profissional (CTTEP) de 2002 até 

2019 no que diz respeito às instruções voltadas para Inteligência e Produção do 

Conhecimento. 

  Foram utilizadas as palavras-chave Inteligência, funções de combate, 

Produção do Conhecimento, consciência situacional, operações, Ações 

Subsidiárias, consciência situacional, instrução, Capacitação Técnico-Tática do 

Efetivo Profissional, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol.  

A coleta de dados foi complementada com a análise de relatórios da 

Operação Cabo Orange, bem como manuais referentes ao tema.  

Os critérios de inclusão utilizados foram: estudo da doutrina, documentos, 

manuais e relatórios.  

 Os critérios de exclusão utilizados foram: documentação revogada e 

levantamentos que fujam ao objetivo geral de estudo.  

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através da realização de 

entrevistas e da aplicação de um questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

 Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes militares, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

MARCO ROTATORI – Major (Maj) EB 
Instrutor da Escola de Inteligência 

Militar do Exército no ano de 2018 

ALFREDO MOTA- Maj EB 
Adj E2 CMN no período de 2016-

2018, durante a realização da Op 
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CABO ORANGE 

VÍTOR MATTOS KOGA - Cap EB 
S2 do 2º BIS no ano de 2018, durante 

a realização da Op CABO ORANGE 

GUTEMBERG PIRES- 1º Ten EB 

Cmt Pel do 2º BIS no ano de 2018, 

durante a realização da Op CABO 

ORANGE 

QUADRO 1 – Quadro de Militares entrevistados 

Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

O universo de distribuição do questionário foi estimado a partir de militares 

do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) que participaram da Operação CABO 

ORANGE, mais especificamente um grupo composto de 13 militares, entre oficiais 

(3) e sargentos (10), que exerceram funções de comando de pequenas frações. O 

questionário teve como objetivo buscar opiniões referentes a importância da 

Inteligência nas Ações Subsidiárias (neste caso, a Op CABO ORANGE), a atuação 

dos militares como sensores de Inteligência durante esse tipo de missão, a 

relevância de instruções de Produção do Conhecimento e Inteligência para 

atualização da consciência situacional. 

Uma vez estabelecido os critérios, foi estimado um segundo grupo, cuja 

amostra contemplou oficiais e sargentos de Op (S3), Inteligência (S2) e Logística 

(S4) do 2º BIS, totalizando 3 oficiais e 8 praças, visando somar possíveis aportes 

para referente pesquisa.  

A distribuição dos questionários se deu de forma indireta (e-mail e redes 

sociais) ou direta (pessoalmente) para os militares que atendiam os requisitos. 

Conseguiu-se aproximadamente 95% das respostas do universo proposto, dando 

um bom nível de confiança a pesquisa. 

Antes da aplicação definitiva do questionário, foi realizado um pré-teste 

deste instrumento com 10 militares pertencentes ao universo da amostra que estão 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (1º e 2º ano) no ano de 2019. O pré-teste foi 

avaliado de forma satisfatória, o que permitiu o prosseguimento de sua execução. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A demanda crescente pelo emprego de tropa em Ações Subsidiárias impõe 

a F Ter um exame detalhado das suas capacidades a fim de que se otimizem os 

meios e as técnicas empregados para consecução dos objetivos dessas missões.  

Esta seção tem como escopo a exposição e discussão dos resultados por 

meio da interação entre a pesquisa bibliográfica e documental, e o estudo de 

campo conduzido no transcurso deste trabalho. 

Os manuais institucionais de países cuja doutrina militar é semelhante à do 

Exército Brasileiro no tocante Inteligência Militar, além das conclusões decorrentes 

da análise dos questionários e entrevistas aplicadas ao universo selecionado, 

figuraram como alicerce para a confecção deste capítulo. 

A partir das premissas teóricas, desse estudo de caso e dos preceitos 

doutrinários a respeito da Inteligência Militar, tem-se o intento de estabelecer uma 

relação de tais parâmetros com a capacidade do militar de atuar como sensor de 

Inteligência na Fase de Obtenção, mais precisamente durante a atuação do CMN 

na Operação Cabo Orange, realizada no ano de 2018, para uma adequada 

atualização da consciência situacional. 

Os resultados, portanto, estão orientados para a resolução do problema 

proposto para pesquisa ao mesmo tempo em que se devotam a oferecer respostas 

às questões de estudo estabelecidas para a presente pesquisa. 

A atividades e tarefas da Função de Combate Inteligência prestam apoio à 

obtenção de consciência situacional, atividades estas que definem a amplitude do 

trabalho de inteligência. “Tem na caracterização do ambiente operacional e do 

inimigo, bem como na determinação dos efeitos destes sobre as operações uma 

clara representação do alcance que a Inteligência tem nas operações. A utilização 

de vasta gama de meios disponibilizados permite a efetivação das seguintes 

tarefas: execução do PITCIC; acompanhamento das ações em desenvolvimento; e 

apoio constante para as atividades de proteção”. (BRASIL, 2014, p .2-3) 

“A função de combate inteligência é capaz de extrair informações de 

cenários rarefeitos e, com a devida integração com outros dados disponíveis, 

produzir conhecimentos de significativo valor para o decisor, com oportunidade de 

utilização em prol da operação. Por esse motivo, faz-se necessário a interlocução 

da função de combate inteligência com as demais integrantes do poder de 

combate”. (BRASIL, 2014, p .2-6)  
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Levando em conta que o conhecimento das Funções de Combate é um fator 

fundamental para coordenar as atividades da força terrestre, os participantes 

submetidos ao questionário foram interpelados sobre qual das funções o militar 

considera de vital importância para atuar como integradora das demais. O gráfico 1 

sintetiza as respostas obtidas a partir desse questionamento: 

GRÁFICO 1 – Função de combate que o militar considera de vital importância para 

atuar como integradora das demais 

Fonte: o Autor 

A partir da análise do gráfico 1 fica claro que a maioria dos participantes 

acredita que a Função de Combate Inteligência se destaca na capacidade de atuar 

como integradora das demais funções. Subsidia essa percepção o grau de 

importância atribuído à função de combate inteligência, que: “integra os elementos 

essenciais do poder de combate, juntamente com as informações e a capacidade 

de liderança do comandante. Esses elementos são indissociáveis e essenciais para 

o preparo e emprego da F Ter no cumprimento de suas missões operativas. O 

trabalho da inteligência permeia o papel das demais funções de combate, 

particularmente por se tratar da gestão de fontes de dados, no sentido mais amplo 

da definição de produção do conhecimento. Todos os participantes de um ambiente  

operativo são fonte de dados capazes de agregar valor ao trabalho de produção do 

conhecimento.” BRASIL, 2014, p 2-5).  
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Ainda tratando sobre as Funções de Combate, os militares foram 

questionados sobre qual destas funções o militar julga de vital importância para a 

manutenção e atualização do quadro de Consciência Situacional dentro de uma 

operação militar. O gráfico 2 sintetiza as respostas obtidas a partir desse 

questionamento: 

 
 GRÁFICO 2 – Função de combate que o militar considera de vital importância para atualização da 
Consciência Situacional 
Fonte: o Autor 

A partir da análise do gráfico 2 fica claro que a maioria dos participantes 

acredita que a função de combate Inteligência é indispensável para atualização da 

Consciência Situacional. Tal percepção advém do fato de que, conforme abordado 

anteriormente, a instabilidade do ambiente operacional e a multiplicidade de atores 

envolvidos contribuem para a volatilidade do quadro, havendo necessidade de uma 

atualização rápida e efetiva da situação. 

No que diz respeito à obtenção dos dados, a doutrina ressalta que : “É muito 

importante que o Chefe da Seção de Inteligência assegure-se de que o 

comandante operativo e os demais integrantes do Estado-Maior tenham 

conhecimento das capacidades, limitações, vulnerabilidades e tempo de resposta 

dos meios de obtenção, assim como de suas vulnerabilidades frente à ação de 

uma força oponente, de forma que sejam levados em consideração no 

planejamento de seu emprego. As fontes são formadas pelas pessoas, objetos e 
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atividades por meio das quais se pode obter dados e informações referentes ao 

oponente, terreno, condições atmosféricas e ambiente operacional. São numerosas 

e variadas, sendo as mais exploradas as fontes abertas e aquelas que resultam da 

observação e do contato direto com o oponente.” (BRASIL, 2014, p .4-3).  

Analisando as respostas do item 5 do questionário proposto, a totalidade do 

universo respondeu que o militar componente do pelotão pode atuar como sensor 

de Inteligência na fase da Obtenção, corroborando com o que prevê o manual, já 

citado em seções anteriores. 

O gráfico a seguir aponta que a maioria dos participantes considerou que as 

instruções preparatórias para a Op Cabo Orange foram insuficientes para o 

cumprimento da missão (gráfico 3):  

 
GRÁFICO 3 – Grau de satisfação das instruções preparatórias da Op Cabo Orange 
Fonte: O autor 

Foi levantado inclusive que não foram ministradas instruções preparatórias 

para os pelotões participantes da Op Cabo Orange no que diz respeito à 

Inteligência e Produção do Conhecimento. No mesmo sentido a totalidade dos 

participantes respondeu que as instruções das matérias acima citadas podem 

contribuir para atualização da consciência situacional de forma muito satisfatória, 

questão essa abordada no item 9 do questionário.  
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Subsidia essa percepção o grau de pertinência e oportunidade do qual os dados 

devem obtidos e difundidos onde: 

Os produtos de Inteligência devem ser oportunos, relevantes e detalhados, 
concebidos de forma a possibilitar a consciência situacional e a tomada de 
decisão com segurança. A precisão e o detalhamento desses produtos 
têm influência direta no sucesso da operação. Entretanto, sua validade é 
limitada no tempo. Um Conhecimento com boa avaliação média quanto à 
sua fonte e ao seu conteúdo é mais útil que outro com melhor avaliação, 
mas que seja difundido com retardo (BRASIL, 2014, p .4-5 e 4-6). 

A totalidade dos entrevistados considera de grande valia a inclusão de 

Instruções de Inteligência e Produção do Conhecimento no Programa Padrão de 

Instrução da CTTEP de forma a padronizar procedimentos, potencializar o 

processo de difusão de conhecimento e atualização do quadro de consciência 

situacional.  

Segundo Major Mota: 

Uma vez que os Manuais de Inteligência e Produção do Conhecimento 
não são classificados, tal fato seria facilitador para inclusão dessas 
instruções no Programa Padrão de Instrução da CTTEP. (MOTA, 2019). 

Por fim, almejando verificar, a opinião dos militares da amostra a respeito do 

tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre o estudo, no qual 

surgiram vários comentários, dos quais destacam-se: 

a) “As instruções de Inteligência e Produção do Conhecimento podem gerar uma 

padronização de ações para obtenção de dados, além de permitir também, a 

possibilidade de atuação dos militares do pelotão como sensores, o que eu 

considero de caráter motivacional”; 

b) “Uma vez apresentadas essa capacidade à tropa, tanto o Estado Maior da OM 

quanto a tropa estarão melhor atualizados quanto ao andamento da operação em 

comparação às missões anteriores”. 

A revisão da literatura realizada permitiu atingir os objetivos intermediários 

propostos, na sequência que foram apresentados para que desta forma, o 

encadeamento lógico das ideias nos permita chegar a uma conclusão geral do 

tema da seguinte forma: 

- A dinâmica de atualização da consciência situacional consiste em manter 

uma percepção atualizada sobre o ambiente e situação das tropas amigas e 

oponentes, fornecendo dados que favoreçam uma tomada de decisão oportuna e 

pertinente por parte do comando da tropa.  

- Os militares envolvidos nas Ações Subsidiárias têm a capacidade de 

atuarem como sensores de Inteligência, favorecendo a fase da Obtenção, no ciclo 

de Produção do Conhecimento, e, por consequência, promovendo a atualização da 
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consciência situacional. 

- O PP CTTEP não possui instruções de Inteligência no que diz respeito à 

Produção do Conhecimento, assunto este que discorre sobre as diversas fases, 

incluindo a Obtenção. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre como as instruções de Inteligência e Produção do 

Conhecimento ampliam a capacidade do militar de agir como sensor de Inteligência 

durante as operações militares (mais especificamente em Ações Subsidiárias), bem 

como sua capacidade de atualizar de forma efetiva a consciência situacional da 

operação que estiver envolvido. 

A revisão de literatura possibilitou concluir sobre a finalidade das instruções 

de Inteligência e Ciclo de Produção do Conhecimento, do que se trata a 

competência abordada neste estudo, bem como a necessidade de inclusão dessas 

matérias no PPQ CTTEP e instruções preparatórias para Ações Subsidiárias.  

Embora houvesse desconhecimento por parte dos militares da Op Cabo 

Orange no que diz respeito a sua capacidade de agir como sensor de Inteligência, 

em sua totalidade consideraram de grande valia apresentar essa possibilidade à 

tropa, visando uma adequada atualização da consciência situacional. 

Recomenda-se, em análise global ao problema levantado, a inclusão de 

instruções de Inteligência e ciclo de Produção do Conhecimento no PP CTTEP, 

com a finalidade de contribuir de forma padronizada na atualização da consciência 

situacional em Ações Subsidiárias. 

Conclui-se, portanto, que a inclusão de instruções de Inteligência e 

Produção de Conhecimento no PP CTTEP é importante para a atualização e 

padronização da consciência situacional, caracterizando um marco na evolução 

doutrinária da tropa, apresentando a possiblidade do militar de atuar como sensor 

de Inteligência na operação em que estiver enquadrado, independente do posto ou 

graduação, permitindo que os mesmos executem de maneira uníssona e 

padronizada a obtenção de dados em Ações Subsidiárias. 
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

A presente pesquisa concluiu que “a inclusão de instruções de Inteligência e 
Produção de Conhecimento no PP CTTEP é importante para a atualização e 
padronização da consciência situacional, apresentando a possiblidade do militar de 
atuar como sensor de Inteligência na operação em que estiver enquadrado, 
independente do posto ou graduação, permitindo que os mesmos executem de 
maneira uníssona e padronizada a obtenção de dados em Ações Subsidiárias..”  

Ressalta-se que os manuais de Inteligência e Ciclo de Produção do 
Conhecimento não são documentos classificados, não havendo empecilho para 
utilização dessas disciplinas.  

Desta forma deve-se somar esforços para a padronização de procedimentos 
nesse sentido, através da inserção de instruções de Inteligência e Produção do 
Conhecimento no Programa-Padrão de Instrução da Capacitação Técnica e Tática 
do Efetivo Profissional (CTTEP), documento que norteia as instruções a serem 
realizadas pelo Efetivo Profissional durante o seu ano de instrução. 

Para que a inserção seja realizada o mais brevemente possível e seja eficaz 
em atingir a sua finalidade é importante que seja proposto ao Comando de 
Operações Terrestres a inclusão dessas Matérias no PP CCTEP. 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA, 
CERCA DAS INSTRUÇÕES DE INTELIGÊNCIA E CICLO DE PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO NA FASE PREPARATÓRIA DA OP CABO ORANGE VISANDO 
UMA POSSÍVEL  PROPOSTA INCLUSÃO DAS REFERIDAS INSTRUÇÕES NO 
PP CTTEP. 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Cav Fernando Marques de Oliveira cujo tema é Operação Cabo 
Orange: O Ensino de Inteligência como Facilitador da Consciência 
Situacional Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 
subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço doutrinário do ensino da 
Inteligência no Exército Brasileiro (EB) visando uma possível proposta de inclusão 
de instruções dessa atividade no Programa Padrão de Capacitação Técnica e 
Tática do Efetivo Profissional. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente 
possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes à inclusão de instruções de 
Inteligência que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB como 
sensores de Inteligência. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 
quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Fernando Marques de Oliveira (Capitão de Cavalaria – AMAN 2009) 

Celular: (21) 98351-3610 

E-mail: fernandomarquesbm@gmail.com 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   ) Cap        (   ) Ten (   ) Sgt 
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2. Além da Op Cabo Orange, qual é a sua experiência em operações de 

Garantia da Lei e da Ordem e Ações Subsidiárias? 

(   ) Haiti 

(   ) Op Arcanjo (Pacificação Complexo do Alemão e da Penha – RJ) 

(   ) Outras: _________________________________________________  

(   ) Nenhuma. 

 
3. Qual (is) função (ões) exerceu na operação Cabo Orange? 

(   ) Comandante de fração Operacional (Cia Fuz, Pel, GC) 

(   ) Integrante de fração Logística/Apoio (Cia C Ap, Pel Com, Seç Cmdo...) 

(   ) Chefe de Seção/Adjunto/Auxiliar de Estado-Maior 

(   ) Outras: ___________________________________________________ 
 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 
4. As funções de combate constituem uma ferramenta conceitual para 

relacionar, agrupar, descrever e coordenar as atividades das forças terrestres. 
Facilita o planejamento e a execução das operações, além da instrução e do 
adestramento das unidades no nível tático. Qual das Funções o Sr considera de 
vital importância para atuar como integradora das demais? 

( ) Comando e Controle 

( ) Movimento e Manobra 

( ) Fogos 

( ) Inteligência 

(         ) Logística 

(         ) Proteção 

 
5. Os trabalhos de Inteligência são desenvolvidos seguindo as fases do 

ciclo de Produção do Conhecimento, que compreende uma sequência de 
atividades mediante a qual a Inteligência obtém e reúne dados, transformando-os 
em Conhecimento e posteriormente os põe à disposição do comandante operativo 
e de seu Estado Maior. O Sr considera que o militar componente do Pelotão pode 
atuar como sensor de inteligência em qual das fases abaixo citadas: 

( ) Orientação 

( ) Obtenção 

( ) Produção 

( ) Difusão 
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6. A consciência situacional trata-se da “percepção atualizada e que 

reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes”. 
Qual função de combate o Sr julga de vital importância para manter esse quadro 
atualizado? 

( ) Comando e Controle 

( ) Movimento e Manobra 

( ) Fogos 

( ) Inteligência 

(         ) Logística 

(         ) Proteção 

 
7. O Sr. considera as instruções preparatórias para Op Cabo Orange 

ministradas EB foram: 

(   ) Muito satisfatórias (   ) Satisfatórias (   ) Insuficientes 

 
8. Foram ministradas instruções preparatórias para Op Cabo Orange no 

que diz respeito à Inteligência e Produção do Conhecimento? 
  (  ) Sim                                           (   ) Não 

 
9. O Sr julga que instruções das matérias acima citadas podem 

contribuir para atualização da consciência situacional de forma:  
 

(   ) Muito satisfatória (   ) Satisfatória (   ) Insuficiente  

         (    ) Indiferente 
 

FECHAMENTO 

 
10. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_ 

Obrigado pela participação. 

 

 

 

 


