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OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 
Leonardo Sant’Anna Canzi* 

Derek Rondon Brasil 
 

RESUMO 
O Batalhão de Infantaria Leve (BIL), fração dos Corpos de Tropa do Exército Brasileiro, é uma Unidade 
operacional concebida para possuir alta mobilidade e elevada Prontidão Operativa. Uma de suas 
missões é atuar na Garantia da Lei e da Ordem. Para tal, um dos fatores onde a Prontidão Operativa 
se fundamenta é o Adestramento. O Adestramento é fundamental para que a tropa fixe os conteúdos 
didáticos vistos nos bancos escolares, seja nas escolas de formação, seja na própria caserna, ponha-
los em prática, levante as oportunidades de melhoria e crie rotinas e procedimentos para que possam 
ser empregados em operações reais. Atualmente, a 11ª Brigada de Infantaria Leve, sediada em 
Campinas/SP, é o polo doutrinário em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, possuindo o Centro 
de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem como um centro de excelência na difusão 
da doutrina e no adestramento das tropas daquele Grande Comando neste tipo de operação. O 
presente trabalho resume-se na análise da importância do adestramento na rotina dos Batalhões de 
Infantaria Leve para deixá-los em condições de rapidamente serem acionados e estarem prontos para 
cumprir missões no contexto das Operações de GLO. Além disso são feitas algumas considerações 
acerca da criação de uma mentalidade, a exemplo do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil 
e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Ao final, são feitas algumas sugestões 
para os comandantes em todos níveis, dentro do BIL, para incentivarem os seus comandados à 
adotarem a mentalidade da Prontidão e adestrarem suas tropas. 
 
Palavras-chave: Prontidão. Lei. Ordem. Leve. Adestramento. 
 
ABSTRACT 
The Light Infantry Battalion (BIL) is part of Brazil’s Army Corps.It is an operational unity created to own 
high mobility and high combat readiness. One of its missions is acting in Law and Order operations. 
One of foundations of combat readiness is training. Training is very important for troops to review all 
subjects learned in class, put them to test, correct their failures, recognize their strengths, and create 
routines and procedures to use in combat. In fact, the 11th Light Infantry Brigade, located in Campinas, 
São Paulo, is a doctrine centre of Law and Order Operations in the Army and has a training center. 
Their mission reference in propagation of doctrine and training troops on this type of operations. The 
presente work is an analysis of importance of training in the routine of BIL to give them conditions to be 
ready for combat missions in Law and Order context. Besides that, some considerations are taken about 
the Brazilian and US Marines’ mindset. At the end, suggestions are made for all commanders in each 
level inside BIL, to encourage its men to adopt the Combat Readiness mindset and prepare their troops. 
 
Keywords: Combat Readiness. Law. Order. Training. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil tem passado por inúmeros problemas de segurança pública que 

afetam diretamente a vida do cidadão. “O uso das Forças Armadas no combate ao 

crime organizado cresceu pelo menos três vezes nesta década comparado aos anos 

1990” (GODOY, 2018). O aumento ações das organizações criminosas e a ineficiência 

dos Órgãos de Segurança Pública (OSP) tem feito com que os governos estaduais 

recorram de maneira frequente ao auxílio do governo federal.  

Para CAVALCANTI (2014): 

A Garantia da Lei e da Ordem, preceito constitucional, é definida mediante 
solicitação feita pelos governadores à Presidência da República, e atendida 
por meio de decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União. Pode 
ser solicitada sempre que for observada uma necessidade, por parte de 
determinado governo estadual, de intervenção de forças de segurança 
federais das Forças Armadas. 

Neste mister, destacam-se as Operações do Complexo do Alemão (2010-

2012), no Complexo da Maré (2014-2015), Intervenção Federal (2017-2018), todas na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ; a greve dos Policiais Militares no estado da Bahia (2012) 

e do Espírito Santo (2018); além da Greve dos Caminhoneiros (2018). 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 142, prevê o emprego das Forças 

Armadas na “defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 

de qualquer destes, na garantia da lei e da ordem” (BRASIL, 1988, p. 86).  

A publicação da LC n. 97/99, alterada pela LC n. 117/04, a consciência da 
grande ameaça à defesa nacional representada pelo crime organizado e a 
frequente convocação de tropas do Exército Brasileiro, para desempenharem 
ações para a GLO, levaram o Alto Comando do Exército a especializar uma 
de suas grandes unidades para atuar, quando necessário e determinado 
pelas autoridades competentes, nesse tipo de ação. (MELO, 2008, p. 33) 
 
Ao estudar o amparo proporcionado pela legislação brasileira para o emprego 
das FA em GLO, verificamos que o Art. 142 da atual CF determina às FA, 
dentre outras destinações, garantirem a lei e a ordem. A Lei Complementar 
n. 97/99, alterada pela lei Complementar n.117/2004, estabelece diretrizes 
gerais quanto a organização, preparo e emprego das três Forças e atribui ao 
Presidente da República competência exclusiva para decidir quanto a esse 
emprego nas situações previstas no Art. 15, fixando os procedimentos para o 
emprego das FA, sobretudo nesse tipo de ação. O Decreto n. 3.897/2001 
orienta o planejamento, a coordenação e a execução das ações das FA na 

GLO. (MELO, 2008, p. 48) 

A atuação do Exército nesse contexto exige que a tropa esteja aprestada e 

adestrada para um rápido acionamento, para que o seu emprego seja imediato, com 

rápida resposta às ameaças apresentadas. 

 

1.1 PROBLEMA 
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No escopo do trabalho, limitaremos o estudo da Função de combate Movimento 

e Manobra à tarefa Prontidão Operativa. Limitaremos também às Unidades de 

Infantaria Leve valor Batalhão, no contexto de emprego em Operações de GLO. Para 

tal, delimitaremos ainda o estudo pelas condições necessárias para que um BIL atinja 

um elevado nível de prontidão operativa, à luz do fator Adestramento.  

Para tanto, buscou-se reunir dados e informações com o propósito de 

responder ao seguinte problema de pesquisa: “Qual a importância do adestramento 

em operações de GLO para a prontidão operativa do BIL?” 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende analisar a importância do adestramento em Op 

GLO para prontidão operativa do BIL. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar os fundamentos da Prontidão Operativa; 

b) Apresentar as características de um Batalhão de Infantaria Leve; 

c) Caracterizar Op GLO; 

d) Caracterizar o adestramento dos BIL para Op GLO; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A exemplo do que aconteceu com as tropas da Brigada de Infantaria 

Paraquedista e do Corpo de Fuzileiros Navais na ocupação do Complexo do Alemão 

(2010-2012), no Complexo da Maré (2014-2015), da 12ª Brigada de Infantaria Leve 

na greve dos Policiais Militares na Bahia (2012), e da Greve dos Caminhoneiros (2018) 

em todo o país, verifica-se a importância da preparação da tropa, tanto em instrução 

como em material, para que, num curto espaço de tempo, seja empregada em 

Operações. 

Os últimos empregos do EB retratam a tendência da urbanização dos 

combates. “A não linearidade e a multidimensionalidade, acrescidos de direito 

humanitário, presença da mídia e batalha de informações indicam a necessidade de 

velocidade de decisão, adaptabilidade, suporte eficiente de comando e controle, além 

de tropas bem equipadas” (BRASIL, 2009, p.2) 

A implantação do Planejamento Baseado em Capacidades é novidade no 

Ministério da Defesa. A ligação desse assunto com as Funções de Combates 
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existentes na Doutrina Militar Terrestre, no Escopo das Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem, poderá de certa forma contribuir para que haja uma melhora na 

preparação das Unidades da Força Terrestre, garantindo rapidez e eficiência no 

emprego. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e 

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre 

o assunto. 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações literárias, 

regulamentos do Exército Brasileiro, trabalhos acadêmicos das Escolas Militares e 

publicações em revistas e internet. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Com o intuito de definir conceitos, realizar a escrituração da pesquisa e, ainda, 

a fundamentação de um texto argumentativo para viabilizar a solução do problema da 

pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura em Artigos científicos das revistas 

Giro do Horizonte (EsAO), Doutrina Militar Terrestre (EME) e Coleção Meira Matos 

(ECEME); Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e Manuais, 

outras publicações e sites oficiais do Exército Brasileiro 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "Movimento e Manobra, 

Funções de Combate, Prontidão Operativa, Adestramento, Capacidades Operativas, 

Garantia da Lei e da Ordem, Doutrina Militar Terrestre”, respeitando as peculiaridades 

de cada base de dados. 
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Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes serão revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

a. Critérios de inclusão: 

‐ Estudos publicados em português, inglês ou espanhol, ligados ao tema; 

‐ Estudos publicados de 2000 a 2018; e 

‐ Estudos qualitativos referentes à Função de Combate Movimento e Manobra. 

 

b. Critérios de exclusão: 

- Estudos com os modelos de pesquisa pouco definido e explicitado. 

- Estudos publicados em datas anteriores a 2000. 

Dessa forma, para melhor entendimento do trabalho, convém caracterizar 

alguns aspectos relevantes da Função de Combate Movimento e Manobra, 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem e conceitos do Planejamento Baseado em 

Capacidades. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

pesquisa bibliográfica e questionário. 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de Oficiais que 

exerceram função de comando em operações de GLO, exercícios inopinados ou 

outras operações de emprego real.  

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a 

Oficiais que participaram de operações de GLO, exercícios inopinados ou outras 

operações de emprego real. O nível Oficial foi escolhido, pois são eles os 

responsáveis pelo emprego da doutrina. 

Dessa forma, a partir dos dados obtidos das consultas bibliográficas, a 

população a ser estudada foi estimada em torno de 160 (cento e sessenta) militares. 

A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir 

uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 
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90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal 

(nideal) foi de 140 (cento e quarenta). 

A amostra contemplou oficiais intermediários (capitães) que detinham 

experiências nas missões supracitadas. Dessa forma, foram distribuídos questionários 

para 140 (cento e quarenta) oficiais do EB com experiência no emprego de tropas 

operações de GLO. 

A amostra foi selecionada basicamente dentre os alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO, de maneira a não haver interferência de 

respostas em massa ou influenciadas por episódios específicos. A sistemática de 

distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (google forms, pelo celular ou 

por e-mail) para 140 (cento e quarenta) militares que atendiam os requisitos. 

Entretanto, devido a diversos fatores, somente 31 respostas foram obtidas, não 

havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

Foi realizado um pré–teste com 05 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que 

justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma 

idêntica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O adestramento é fundamental para pôr em prática aquilo que foi ensinado 

durante a instrução militar pois, através de exercícios que simulam o ambiente do 

combate, possibilita levantar as dificuldades e melhorias.  

Em palestra ministrada pelo Sr Gen Ex R1 GLEUBER VIEIRA aos Capitães 

Alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), o mesmo afirmou que uma 

fração para estar pronta cada militar deve saber a sua atribuição; a fração possuir um 

material novo e em grande quantidade, para que possa realmente se adestrar; deve 

praticar no terreno, pois só ele dá o realismo necessário para que a fração se adestre; 

e a prática (VIEIRA, 2019). 

Tanto o indivíduo quanto o grupo necessitam realizar o adestramento, para que, 

segundo VIEIRA (2019) “possam saber o que tem que ser feito”. BRASIL (2012) define 

adestramento como “o conjunto de atividades realizadas para desenvolver ou treinar 
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capacidades individuais ou coletivas que contribuirão para que uma OM atinja a 

condição de participar de Operações Militares”. 

 
FIGURA 2 - O impacto do adestramento na obtenção da eficiência operacional. 
Fonte: BRASIL, 2004, p. 7 

As Unidades de Infantaria Leve do Exército Brasileiro, cuja concepção é de 

unidades com elevada prontidão para o cumprimento de missões, possuem como 

missão a garantia da lei e da ordem. Para tanto, necessitam adestrar-se neste tipo de 

operações. 

A seguir serão analisadas as características da tropa de Infantaria Leve, as 

características das Op GLO, os fundamentos da prontidão operativa e o adestramento 

em Op GLO no âmbito do EB, concluindo sobre a importância do fator adestramento 

para a manutenção da Prontidão Operativa de um BIL para cumprir missões de GLO. 

 

3.1 A Prontidão Operativa 

A prontidão operativa é fundamental para que uma tropa cumpra sua missão 

de maneira eficiente. Ela é a “capacidade de pronto atendimento da Força para fazer 

face às situações no amplo espectro dos conflitos” (BRASIL, 2015, p. 1-3). Para que 

uma tropa esteja apta para emprego, ela deve possuir elevado nível de prontidão 

operativa. 

Para que seja considerada operacional a OM deverá possuir um adequado 

grau de operacionalidade, aptidão e treinamento, considerados o pessoal e o 

material, que permita cumprir as missões a que se destina. (...) Deste modo, 

deve estar preparada para, quando acionada, sair do quartel, colocando-se 

em movimento com rapidez e sem a confusão das providências improvisadas. 

(BRASIL, 2014, p. 1-1) 

Para tal, é de suma importância que tanto o pessoal (física e intelectualmente) 

quanto o material (entendido aqui quanto o material individual, coletivo e viaturas da 

OM) estejam preparados para que rapidamente possam ser mobilizados e deslocados 

para o local de emprego. A prontidão operativa fundamenta-se na organização, no 
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adestramento, na doutrina, nos meios e no profissionalismo das forças. (BRASIL, 

2015, Pág 1-3) 

 

3.2 O Batalhão de Infantaria Leve (BIL) 

A tropa de Infantaria Leve é, por sua criação, uma tropa que necessita de um 

elevado nível de prontidão operativa. 

No Brasil, a Infantaria Leve surgiu devido à necessidade sentida pela Força 
Terrestre de possuir um elemento dotado de grande flexibilidade e 
capacidade operacional, em condições de deslocar-se e atuar com 
rapidez e eficiência em qualquer parte do território nacional. (BRASIL, 
1996, p. 1-1) Grifo nosso. 

Um Batalhão de Infantaria Leve (BIL) é uma unidade de combate do Exército 

Brasileiro, composta pelo Estado-Maior (EM), por 03 (três) Companhias de Fuzileiros 

Leve (Cia Fuz L) e 01 (uma) Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap). 

FIGURA 1 – Estrutura Organizacional do BIL 

Fonte: BRASIL, 1996, p. 1-6. 

Uma das missões do BIL é , de acordo com a IP 7-35 Batalhão de Infantaria 

Leve (BRASIL, 1996) é “ser empregado em ações que devam ser desencadeadas no 

interior de localidades, tais como graves perturbações da ordem; controle e defesa de 

instalações vitais (de utilidade pública), e proporcionar segurança e/ou isolamento de 

algumas instalações”. Ou seja, ações realizadas no âmbito das Operações da 

Garantia da Lei e da Ordem. 

 

3.3 Operações de GLO (Op GLO) 

 

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem são aquelas que, conforme a 

destinação constitucional elencada no Art. 142 da carta magna, no âmbito das 

operações militares da cooperação e coordenação entre agências, são realizadas por 
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intermédio de decreto do Presidente da República onde, após esgotados os meios de 

segurança pública do Estado da Federação, autoriza o emprego das Forças Armadas 

em espaço e tempo pré-definidos. 

As Op GLO são operações militares de coordenação e cooperação de 
agências (CCA), realizadas no contexto específico da missão constitucional 
da garantia da lei e da ordem, conforme o artigo 142 da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88), podendo ser desenvolvidas em ambiente rural ou urbano. 
O acionamento das FA, para cumprirem missões desta natureza, é realizado 
por intermédio de decreto presidencial (BRASIL, 2018, p. 1-1). 

O esgotamento dos meios de segurança pública subentende-se como a 

indisponibilidade – entenda-se os Órgãos de Segurança Pública (OSP) estejam com 

restrições ao seu emprego, por causa de greves, paralisações parciais ou desvio de 

finalidade (BRASIL, 2018, p.1-2) -, insuficiência (o meios não são suficientes) e 

inexistência (não existem meios de segurança pública). 

As FA são chamadas a atuar em Op GLO quando os instrumentos previstos 
no Art 144 da CF/88, que definem os órgãos encarregados pela segurança 
pública, forem formalmente decretados como indisponíveis, insuficientes ou 
inexistentes, sendo solicitado apoio pelo governador do Estado (ou Distrito 
Federal) ao Presidente da República. 
(...) 
 Entende-se como indisponível aquele órgão de segurança pública (OSP) 
que, apesar de ter seu efetivo completo e ter capacidade de gerir os 
problemas de emprego de sua força naquele território, esteja com restrições 
ao seu emprego, por causa de greves, paralisações parciais ou desvio de 
finalidade. (BRASIL, 2018, p. 1-2) 

São operações de não guerra, ou seja, “operação 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, 2013, grifo nosso)  

As operações de GLO inserem-se num contexto interagências onde há a 

participação de vários outros atores além das Forças Armadas, conhecidos como 

Agências. Temos como exemplo a Receita Federal, Organizações Não-

Governamentais, Polícia Federal, entre outros. 

Esse tipo de operação possui como características a realização de ações 

descentralizadas, complexidade situacional e prevalência das operações em áreas 

edificadas. 

Ações descentralizadas – em virtude da assimetria das ameaças e da 
frequente necessidade de assumir as funções básicas do Estado, as forças 
militares devem estar presentes na maior parte da área de responsabilidade 
(AR). A descentralização das ações ocorre em virtude da necessidade de 
presença da tropa em toda a área de garantia da lei e da ordem (A GLO), 
atendendo ao princípio da dissuasão. 
Complexidade situacional – a dificuldade em 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. (BRASIL, 2018, p. 1-
2). 
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BRASIL (2018, p. 2-2) mostra que os princípios que regem o emprego da tropa 

em Op GLO são a busca do apoio da população, dissuasão, iniciativa, emprego 

criterioso da força, atuação de cooperação e coordenação com agências e ampla 

utilização das Operações de Informação. 

Sobre a busca do apoio da população, BRASIL (2018, p. 2-2) diz que: 

a garantia de um ambiente seguro, o incremento dos serviços essenciais e 
de infraestrutura, a atitude correta e a boa comunicação entre os integrantes 
do componente militar e os habitantes locais são essenciais para assegurar 
o apoio da população. O conhecimento e o entendimento cultural são pré-
requisitos em todos os níveis de planejamento e execução das operações. A 
conquista de corações e mentes é primordial para o sucesso das Op GLO, e, 
para tal, o grau de satisfação da população é um excelente indicador para 
mensurar o êxito nessas operações. (BRASIL, 2018, p. 2-2) 

Para tal, deve-se atentar para o emprego criterioso da força, o qual: 

consiste nas atitudes, avaliações e raciocínio lógico que levam o militar a 
usar a força com respaldo jurídico e social, dando legitimidade às ações e à 
atuação dos vetores militares. Neste sentido, as normas de conduta (NC) e 
as regras de engajamento (RE) são os principais moduladores das ações a 
serem adotadas na operação. (BRASIL, 2018, p. 2-2) 

 
Sobre o exposto anteriormente, BRASIL (2013) diz que: 

As regras deverão ser específicas, considerando as peculiaridades de cada 
operação e observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 
legalidade. Dentre outras prescrições, as normas devem incluir: 
- Definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior 
número de situações possíveis; 
- Proteção prevista para os integrantes dos vetores (civis e militares) 
envolvidos; 
- Preservação da integridade da população local e de bens na A Op/ TO; e 
- Consolidação dessas regras, em documento próprio – Anexo ao Plano de 
Coordenação Interagências, com difusão para todos os militares e civis 
envolvidos na operação. (BRASIL, 2013, p. 6-5) 

 
Para tanto, há necessidade de que a tropa possua adestramento específico 

neste tipo de operação, já que seu emprego se dará de forma limitada, de acordo 

com as características e princípios inerentes às Op GLO. 

 
3.4 O adestramento em Op GLO 

Segundo BRASIL (2019): 

O Exército Brasileiro regula, por meio de seu Programa de Instrução Militar 
e do Programa Padrão de Adestramento em Operações de Garantia da Lei 
e da Ordem, de maneira uniforme, como deve ser desenvolvida a instrução 
individual e a de adestramento. (BRASIL, 2019) 

Segundo BRASIL (2019, p. 2-8) a Instrução Militar deverá ser conduzida de 

modo a assegurar, o mais cedo possível, o adestramento da Força Terrestre para a 

realização de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). 
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No início do período de Instrução Individual de Qualificação, os militares do 

Efetivo Variável (os militares que incorporaram no ano corrente) passam por um ciclo 

de Instruções voltado para o aprendizado das técnicas, táticas e procedimentos (TTP) 

das Op GLO. Ao final deste ciclo, é realizado o Programa de Adestramento 

Básico/GLO (PAB/GLO) onde as frações são avaliadas e adestradas para este tipo 

de operação. 

O Adestramento Básico em GLO realiza-se após a IIB. Na oportunidade, a 
CTTEP deverá ser interrompida para que as atividades se desenvolvam no 
âmbito das frações constituídas, nas mesmas condições que o PAB de 
Defesa Externa. Em razão das características especiais deste tipo de 
operação, normalmente com emprego descentralizado das pequenas 
frações, nível Pelotão, o PAB GLO poderá ser realizado nos níveis Pel ou SU, 
a ser definido pelo mais alto escalão de comando executante.  

O Adestramento Avançado em GLO deverá restringir-se aos trabalhos de EM, 
podendo ser desenvolvido por meio de Exercícios de PC ou Exercícios na 
Carta, apoiados, ou não, por meios informatizados. É desejável que os 
exercícios sejam embasados nos cenários peculiares de cada Área de 
Segurança Integrada e que os planos de operações sejam retificados ou 
ratificados por meio de reconhecimentos no terreno. (BRASIL, 2019, p 6-33) 

Para operações de GLO, o Exército possui 01 (um) Programa Padrão de 

Adestramento em Op GLO, onde constam todos os módulos didáticos de 

adestramento em todos os tipos de operações a serem realizadas num contexto de 

Op GLO.  

O conhecimento integral dos fundamentos legais das Op GLO, dos 
procedimentos técnicos e táticos e das Regras de Engajamento e Normas de 
Conduta, bem como o seu treinamento, conduzirá o emprego da tropa dentro 
dos aspectos legais, facilitando as ações empreendidas. (BRASIL, 2019, p. 
6-34) 

De acordo com BRASIL (2019) “o adestramento desenvolve-se 

progressivamente em 3 níveis de preparação: orgânica, completa e específica”. 

PREPARAÇÃO ORGÂNICA É o nível mínimo de adestramento que confere 
à OM condições satisfatórias para funcionar integralmente como organismo, 
configurando o desempenho coletivo suficiente para caracterizar a sua 
OPERACIONALIDADE. (BRASIL 2019, p. 2-5) 
(...) 
PREPARAÇÃO COMPLETA É o nível adequado de adestramento que 
confere à OM 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 2019, p. 2-7) 
(...) 
PREPARAÇÃO ESPECÍFICA o nível complementar de adestramento que 
confere à OM condições de eficácia para cumprir missões de combate 
previstas para serem conduzidas em uma campanha ou operação, definidos 
especificamente o inimigo e ambiente operacional, configurando o 
desempenho coletivo necessário ou desejado para caracterizar o seu Poder 
de Combate. (BRASIL 2019, p. 2-8) 
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BRASIL (2012) fixa que, para permitir a preparação orgânica desejada, o 

adestramento anual deverá constituir-se de um número mínimo de exercícios de 

campanha em cada escalão da unidade, de acordo com o quadro abaixo: 

 
FIGURA 3 – Número mínimo de exercícios de campanha para o adestramento anual 
Fonte: BRASIL, 2012, p. 1-17 

Um levantamento sobre a quantidade de exercícios de adestramento nos 

diferentes níveis dentro de um BIL mostra um raio-X do preparo desta tropa, conforme 

o gráfico abaixo: 

GRÁFICO 1 – Quantidade de exercícios de adestramento em um BIL 
Fonte: O autor 

Após encerrado o adestramento em Op GLO, BRASIL (2018) estabelece o nível 

de prontidão de uma OM, que corresponde às suas capacidades para emprego em 

Op GLO, às quais o Escalão Superior (Esc Sp) levará em conta no planejamento e no 

emprego da Unidade. 

O nível de prontidão será expresso por três números que correspondem às 
capacidades da OM nos três aspectos da prontidão, sendo o primeiro número 
correspondente ao preparo da tropa (P) a ser empregada, o segundo número 
à sua capacidade de atuação em ambiente interagência (I) e o terceiro 
número à sua capacidade em pessoal, MEM e PRODE (MP) específicos para 
solucionar o problema militar apresentado. (BRASIL, 2018, p. 4-13) 

O menor nível de capacidade de prontidão de uma OM a ser empregada em 
operações de garantia da lei e da ordem, para resolver uma determinada 
ameaça, será o nível 2/2/3. (BRASIL, 2018, p. 4-14) 
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FIGURA 4 - exemplo de tabela nível de alerta-condição de prontidão (Con Pron) de um comando 
Militar de Área (C Mil A). 
Fonte: BRASIL, 2018, p. 4-13 

FIGURA 5 - relação existente entre o nível de alerta e a condição de prontidão. 
Fonte: BRASIL, 2018, p. 4-13 

 

3.4.1 A 11ª Bda Inf L e o CI Op GLO 

O Exército Brasileiro transformou a 11ª Brigada de Infantaria Blindada, sediada 

em Campinas (SP) em uma Brigada de Infantaria Leve, tendo como atribuição 

complementar ao seu emprego estratégico vocacional de defesa da pátria, atuar na 

GLO (MELLO, 2008, p.33).  

Visando a uma melhor preparação para cumprir sua missão constitucional de 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e buscando ser um novo vetor de 
modernidade dentro da Força Terrestre, a 11ª Bda Inf Bld foi transformada, 
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em 1º de março de 2005, em 11ª Brigada de Infantaria Leve (GLO), 
permanecendo subordinada à 2ª DE.  

(...) 

Dessa forma, a 11ª Brigada de Infantaria Leve (GLO) passa a ter instrução e 
equipamento específicos, sendo tropa apta ao cumprimento da destinação 
constitucional de GLO em qualquer ponto do território nacional, contando com 
material especializado, como armas não letais, capacetes, escudos etc. Essa 
Brigada é integrada por Unidades em Santos, Campinas, Lins e 
Pirassununga, todas no Estado de São Paulo. (COMO, 2005) 

Para tanto, após a criação da 11ª Bda Inf L, foi criado o Centro de Instrução de 

Operações em Garantia da Lei e da Ordem, dentro do aquartelamento do 28º Batalhão 

de Infantaria Leve, na cidade de Campinas/SP. Este centro tem como missão ser o 

pólo irradiador da doutrina de GLO para todo o Exército Brasileiro, preparar quadros 

para multiplicar o conhecimento e adestrar e certificar as tropas do Comando Militar 

do Sudeste (CMSE) neste tipo de operação. 

Ao CIOpGLO cabe ministrar diversos estágios, todos voltados à capacitação 
de oficiais e praças da Força Terrestre. (...) Os militares capacitados pelo 
Centro de Instrução, ao retornarem aos Comandos Militares de origem, têm 
a responsabilidade de agir como vetores multiplicadores, repassando as 
atualizações da doutrina e padronizando as técnicas, táticas e 
procedimentos. Essa padronização permite que a Força Terrestre possua, 
em todas as unidades da federação, tropas com as mesmas capacidades 
operativas para eventual emprego em garantia da lei e da ordem. (BRASIL, 
2019) 

BRASIL (2019) diz que coube ao 28º BIL cooperar com o desenvolvimento da 

doutrina militar terrestre, no nível tático, em operações de garantia da lei e da ordem. 

Para tanto, a base da doutrina GLO foi desenvolvida a partir da organização do 

Batalhão de Infantaria Leve, cujo efetivo de suas frações é menor que o dos outros 

tipos de infantaria (Motorizada, Blindada, Mecanizada etc). Desta forma, a 

organização e o adestramento de Unidades de outras naturezas de Infantaria 

poderiam ser facilmente adaptados. 

 

3.1.1.5 A Mentalidade (Mindset) 

O desenvolvimento de uma mentalidade de prontidão na tropa, individualmente 

e coletivamente, é essencial para que a Unidade como um todo atinja o nível de 

Prontidão Operativa desejado. Nada adianta a preparação intelectual, a preparação 

física, a preparação material e o adestramento sem a mentalidade de “pronto 

emprego”. 

Individualmente, o militar desenvolve a consciência de que sempre deverá estar 

“pronto para partir”, com seu material preparado, o seu preparo intelectual em dia e a 

preocupação com se os seus companheiros e subordinados. O desenvolvimento 

desta percepção fará com que a tropa rapidamente  
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O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil possui, de acordo 

com a Estratégia Nacional de Defesa, uma capacidade Expedicionária que necessita 

de um elevado nível de prontidão operativa, ou seja, tropas que possuem um nível 

alto de prontidão operativa possuem uma capacidade expedicionária. Segundo MAIA 

(2011): 

Isso impõe um estado de prontidão permanente, mochila pronta, material 
manutenido e disponível para emprego imediato. Implica, também, em dispor 
de tropa preparada para atuar em um espectro diversificado de situações que 
o país demandar. Tal condição só pode ser atingida mediante a execução de 
um extenso e detalhado programa de adestramento, que permita ao homem 
atingir graus de preparação e confiança em si e na sua equipe maiores que 
os desafios a serem enfrentados. (BRAGA, 2011, p. 30) 

Para se atingir este nível, deve ser desenvolvida na tropa a mentalidade da 

Prontidão, ou seja, o militar individualmente e os comandantes em todos os níveis 

devem se preocupar e tomar medidas que garantam a tropa pronta por ocasião de um 

acionamento súbito. BRAGA (2011), a cerca da mentalidade desenvolvida no CFN, 

afirma que: 

Na realidade, a capacidade expedicionária está intimamente ligada a uma 
mentalidade (mindset), desenvolvida no seio da força, de que ela deve estar 
permanentemente pronta a atuar em qualquer cenário ou ambiente operativo, 
com o mínimo de preparo adicional ou apoio externo e sem demora. (BRAGA, 
2011, p. ) 

 
O conceito, por exemplo, de “mochila pronta” ilustra bem a necessidade de 
manutenção do material do combatente em permanente condição de 
embarque imediato nos meios da MB. Cabe destacar que o conceito “mochila 
pronta” possui caráter abrangente, incluindo virtualmente os itens da 
equipagem individual básica de combate (EIBC). (GAVIÃO, 2011, p. 168) 

BRAGA (2011) cita em sua pesquisa que essa mentalidade foi desenvolvida a 

partir do conceito do “bags packed”, criada no âmbito do Corpo de Fuzileiros Navais 

dos Estados Unidos da América (USMC). 

O conceito “mochila pronta” é uma tradução de “bags packed”, utilizado no 
Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC) para resumir a 
mentalidade expedicionária no USMC, no que se refere à prontidão para o 
embarque a qualquer momento, para qualquer área de operações, para 
cumprir qualquer tarefa. (GAVIÃO, 2011, p.168) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da análise do que foi exposto anteriormente, podemos concluir que o 

adestramento é um dos fundamentos da prontidão operativa. A prontidão operativa é 

desenvolvida através de uma preparação orgânica de pessoal e material, que é 

consolidada ou aperfeiçoada através do adestramento.  

O contexto das Operações de Garantia da Lei e da Ordem exige que a tropa 

esteja bem adestrada nas diversas ações que possam ser desenvolvidas. Devido às 

suas características e seus princípios de emprego, as Operações de GLO necessitam 

de um adestramento específico, voltado para o uso criterioso da força e a busca do 

apoio da população, visando legitimar as ações da tropa. 

Para tal, o Exército conta com um pólo de excelência na doutrina militar de 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem: o CI Op GLO, onde são ministrados 

diversos estágios sobre o assunto e são preparados os diversos quadros de todo o 

Exército para difundirem o que há de mais novo neste tipo de doutrina. 

Mas, nada adianta um adestramento completo sem que os militares não 

desenvolvam, individualmente e coletivamente, uma mentalidade de prontidão. O 

Corpo de Fuzileiros Navais adota este tipo de mentalidade, sendo inclusive fator de 

sucesso neste tipo de operação. 

Através da análise dos fundamentos da Prontidão Operativa, podemos concluir 

que o adestramento é de suma importância para que individualmente e coletivamente 

a fração esteja apta para cumprir a sua destinação constitucional. 

Portanto, sugere-se aos Comandantes em todos os níveis, o incentivo pela 

adoção de uma mentalidade de “mochila pronta”, tal como no CFN, para que a saída 

das frações dos aquartelamentos seja menos “traumática” e que, quando empregada, 

a Unidade possa atuar sem óbices, preservando a sua imagem e a moral de seus 

militares. 

A legislação da Instrução Militar prevê todo o arcabouço para a preparação e 

adestramento de uma tropa para Op GLO. Apesar das inúmeras variáveis que 

interferem na rotina das OM, os comandantes em todos os níveis devem buscar ao 

máximo o adestramento de sua fração, buscando sempre incentivar os seus 

comandados a realizarem uma preparação adequada a fim de estarem preparados 

para serem empregados em missões de Lei e Ordem. 
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Anexo ao presente trabalho estão algumas sugestões para uma Subunidade 

de Fuzileiros Leve acerca da preparação do material e do pessoal para um rápido 

acionamento da tropa. 
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ANEXO – Sugestões práticas para uma SU Fuz 

 

1. FINALIDADE 

- Este anexo destina-se a fornecer aos Comandantes de Subunidades algumas 

sugestões para melhorarem a prontidão operativa de seus subordinados, não 

esgotando o constante na doutrina nem nas ordens do Escalão Superior. 

 

2. REFERÊNCIAS 

- EB70-CI-11.404 - Caderno de Instrução de Aprestamento e Apronto Operacional; 

- EB70-PP-11.009 - Programa-Padrão de Instrução de Adestramento Básico nas 

Unidades de Infantaria, Batalhão de Infantaria e Batalhão de Infantaria Motorizado - 

1º Volume; 

- Lições aprendidas 1/2016; e 

- Programa-Padrão de Adestramento em Operações de GLO. 

 

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

a. O Comandante de Subunidade deverá desenvolver a mentalidade da “mochila 

pronta”: o material sempre preparado evita confusões, esquecimentos e contribui para 

um acionamento rápido; 

b. Nestas ocasiões, sempre pensar no PIOR: A base será no meio do nada, sem 

estrutura alguma, sem meios, passarão muitos dias em operações, a logística do 

Batalhão não estará disponível etc. Nestes casos, deve-se realizar um planejamento 

de tal modo que a tropa dure na posição, nas melhores condições possíveis; 

c. Seguir o que prevê o Caderno de Instrução de Aprestamento e Apronto 

Operacional: lá existem muitas informações acerca do aprestamento individual e 

coletivo que podem ser empregados de maneira simples e que serão de grande valia; 

e 

d. Com o advento do Caderno de Instrução supracitado, muitos comandos 

elaboraram Planos ou Diretrizes de Apronto Operacional, que operacionalizam alguns 

dos procedimentos citados naquele caderno; e 

e. A experiência em operações reais mostra que a tropa bem aprestada responde 

rápido a eventuais incidentes, mesmo nos momentos de descanso e lazer. 

 

4. APRESTAMENTO INDIVIDUAL 



a. Material individual 

1) Estimular para que o material individual (fardo aberto, fardo de combate e 

fardo de bagagem) esteja sempre pronto, armazenados em reservas ou no armário 

do militar; e 

2) O armamento individual deverá estar separado por fração, já ajustado com a 

alça de combate do militar e com outros ajustes que se fizerem necessários. 

b. Documentação 

1) Os militares deverão possuir, no mínimo, cópia da cédula de identidade e do 

cartão do Fundo de Saúde do Exército; e 

2) A documentação da Pasta para Habilitação à Pensão Militar deverá estar 

atualizada constantemente. 

c. Família militar 

- Como o Caderno de Instrução de Aprestamento e Apronto Operacional 

apresenta, “estabelecer a maneira de garantir à família os recursos de manutenção 

quando da sua ausência, equacionar a solução dos seus compromissos e outros 

problemas pessoais, e estabelecer o meio de comunicar à família seu afastamento da 

guarnição”. 

 

5. APRESTAMENTO COLETIVO 

a. Material coletivo 

1) O material coletivo de suas frações deverá estar acondicionado em canastras 

identificadas e, por ocasião do retorno de operações ou exercícios, deverá ser 

manutenido e/ou recompletado; e 

2) Se for possível, as rações operacionais deverão estar distribuídas entre os 

militares e a reserva orgânica separada nos trens da Subunidade. 

b. Documentação 

1) Toda a documentação deverá estar pronta em pastas, se possível já assinada, 

para que agilize as medidas administrativas necessárias para o cumprimento da 

missão. Estimular as frações para que façam o mesmo; e 

2) Confeccionar o Plano de Chamada de acordo com as ordens emanadas pelo 

Comando de sua Unidade, devendo possuir outros meios de acionamento (“dobrar os 

meios”). 

c. Viaturas 



1) As viaturas da Subunidade (caso possua) deverão estar identificadas, com a 

manutenção em dia, com o tanque pleno e a documentação separada e atualizada; e 

2) As fichas de serviço para saída das viaturas deverão estar pré-preenchidas, 

de modo a economizar tempo e agilizar a saída das tropas. 

 

d. Procedimentos 

1) Realização de acionamentos periódicos, a fim de verificar a presteza da tropa; 

2) Estabelecer e exercitar procedimentos referentes à apanha do material, 

armamento, munição e viaturas (Quem faz o quê); e 

3) Conferir regularmente o Plano de Chamada de sua Subunidade, 

estabelecendo contatos telefônicos para verificar a situação do documento; 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a. Uma tropa preparada e adestrada reflete o elevado grau de prontidão que possui; 

b. Uma tropa com elevada prontidão reduz eventuais estresses por ocasião da 

saída para missões, além de gerarem a confiança entre o Comandante e seus 

comandados; 

c. A correta manutenção e acondicionamento dos materiais evita desgastes, 

esquecimentos e garante um eficiente emprego da tropa. 

 

 

 


